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Eläinterveydenhuolto seuraa monessa suhteessa ihmisterveydenhuollon 

käytäntöjä ja lääketieteellisiä suuntauksia. Tavoitellaan suurempaa tehokkuutta, 

laatua ja tarkkuutta. Erikoistumalla ja keskittämällä voidaan parantaa 

kilpailuasemaa ja nostaa tuottavuutta.  

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti pien- ja lemmikkieläintoimintaan 

erikoistuneiden eläinterveydenhuollon vastaanottojen toimintaa ja tarpeita 

toiminnanohjausjärjestelmälle Saksan markkina-alueella. Työn lopputuloksena 

esitellään eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksia 

Saksan markkina huomioiden. Vaatimusmäärittely muodostetaan 

terveydenhuollon tietojärjestelmiä käsittelevän kirjallisuuden, kyselytutkimuksen 

tulosten ja markkinatutkimuksen perusteella huomioiden tietojohtamista tukevia 

käytäntöjä, menetelmiä ja periaatteita. 

Eläinterveydenhuolto on tietointensiivinen toimiala, missä kirjoitettu tieto ja 

hiljainen tieto nivoutuvat yhteen yhä tiiviimmin asiantuntemuksen syvenemisen 

ja erikoistumisen myötä. Eläinlääkäri on jopa lain mukaan velvoitettu 



kehittämään ja ylläpitämään ammatillisen toiminnan edellyttämää ammattitaitoa. 

Nykyisissä eläinterveydenhuollon ERP (Enterprise Resource Planning) 

palveluissa on keskitytty ratkaisemaan hoitoprosessin tiedonhallinnan 

kysymyksiä asiakassuhdehallinnan jäädessä vähemmälle huomiolle. Kilpailun 

tiivistyessä on eläinterveydenhuollon vastaanottojen huomioitava toiminnan 

tehostamisen ohella asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen ja uusien 

asiakkuuksien luomiseen suuntaavat toimenpiteet.  

Huomioiden eläinterveydenhuoltoon liittyvä ammatillisen toiminnan 

kehittämisen vaatimus on ERP toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia 

tietojohtamisen välineenä tiedon varastoinnin, siirtämisen, jakamisen ja uuden 

tiedon luomisen tukena korostettava.   

Tutkimus on tehty verkkokyselyn ja haastattelututkimuksen menetelmiä 

yhdistämällä. Toiminnan tarpeiden kartoittamiseksi haastateltiin 27:ää 

eläinterveydenhuollon edustajaa, sekä tehtiin markkina-, kilpailija- ja 

arvoverkkoanalyysi. Näihin liittyvää tietoa syvennettiin Saksassa 

eläinlääkärimessuilla.  

Diplomityön on tilannut suomalainen ohjelmistoyritys Finnish Net Solutions, 

joka on markkinajohtaja eläinterveydenhuollon 

toiminnanohjausjärjestelmämarkkinoilla Suomessa. Yrityksen tavoitteena on 

laajentaa toimintaa Eurooppaan pilvipalvelukonseptilla. Tämän työn pohjaksi 

haluttiin tietoa suuren eurooppalaisen markkinan tarpeista. 
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Veterinary Health Services are following in many areas the practices and medical 

direction of human medicine and health services. They are reaching for improved 

efficiency, quality and precision. Competitive position may be improved and 

productivity increased by specializing and focusing efforts at the practice. 

This thesis focuses in small animal practices and their needs for ERP (Enterprise 

Resource Planning) systems in Germany. As a result requirements for ERP solution 

supporting knowledge management in the small animal practice is presented.  

Veterinary Health Services is knowledge-intensive business, where written 

information and tacit knowledge is increasingly bound together with deepening 

expertise and specialization. Veterinarian is even legally obliged to develop and 

maintain her professional skills. 

The current ERP solutions concentrate in the treatment process of veterinary 

practice. Customer relationship management is left aside. As the competitive 

situation is getting tighter in veterinary services also the customer relationship 

management needs to get into the focus and interest to the wider network support in 

knowledge sharing should take steps forward. 

Taking into account the requirement of continuous development of professional 

skills ERP system at the veterinary practice should also be seen as knowledge 



management tool. It should provide the possibility to create, store, share and use 

knowledge.  

The study is conducted first by studying the AS-IS situation of ERP use and market 

in veterinary health services and then drawing the requirements of TO-BE situation 

by studying literature and the results of semi qualitative study conducted for 

German veterinary practices. A group of veterinarians were interviewed, market and 

network analysis was done and the understanding of market was deepened in two 

veterinary conferences in Germany. 

This theses work is requested by Finnish software company Finnish Net Solutions, 

which is the leading supplier of Veterinary Practice Management software in 

Finland. The company plans to expand to European market with Cloud based 

service. Target of the theses is to create understanding of the requirements of 

German veterinary market to develop ERP solution supporting Knowledge 

Management in Veterinary Practice.   

 



ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö on tehty osana diplomi-insinöörin tutkintoa Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston tuotantotalouden tietojohtamisen aikuismaisteriohjelmassa. 

Tietojohtamisen opiskelu on johtanut allekirjoittaneen elinikäisen oppimisen 

polulle uudella tavalla. Oppiminen ja uuden näkökulman löytäminen aiemmin 

tutuille asioille on avannut ehtymättömän lippaan – maailma on täynnä opittavaa, 

jokaisen aiheen takana on toinen ovi, joka opastaa näkemään asiat laajemmin, 

syvemmin, aina uutena. Tämä on saanut aikaan jopa filosofisia pohdiskeluja – 

onko oppiminen jopa elämän tarkoitus?  

Tiedon tallentaminen, siirtäminen, jakaminen ja hyödyntäminen – tietojohtamisen 

kulmakivet – ovat osa jokaisen ihmisen ja yrityksen arkea. Kiitän kaikkia 

kanssaeläjiäni mahdollisuudesta oppia kauttanne ja kanssanne uutta. 
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1. Johdanto 

 

Eläinterveydenhuolto on erityisala, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle. Koko 

elintarvikeketjumme valvonta on eläinterveydenhuollon ja eläinlääkäritoiminnan 

alaista toimintaa ja näin eläinterveydenhuollon toimivuus, laatu ja kustannukset 

vaikuttavat laajasti jokapäiväisessä elämässämme. Tietyt eläinperäiset sairaudet 

voivat tarttuessaan ihmisiin aiheuttaa laajoja vaikutuksia ja toisaalta eläinten 

positiiviset vaikutukset ihmisten terveyteen on tunnustettu. Eläinterveydenhuollon 

laadulla on väliä. 

Eläinterveydenhuolto seuraa monessa suhteessa ihmisterveydenhuollon käytäntöjä 

ja suuntauksia. Tavoitellaan suurempaa tehokkuutta, laatua ja tarkkuutta. 

Erikoistumalla ja keskittämällä voidaan parantaa kilpailuasemaa ja nostaa 

tuottavuutta.  

Tyypillinen terveydenhuollon vastaanoton asiakasprosessi käynnistyy asiakkaan 

yhteydenotosta ja ajanvarauksesta. Henkilöstön ja muiden resurssien hallinnan 

työkalut ovat tärkeitä tutkimus- ja hoitoprosessin sujumisessa ja 

asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi laadukkaan hoitokokemuksen lisäksi. 

Täsmällisyys, asiantuntemus ja ajantasaisten tutkimus- ja hoitomenetelmien 

käyttö ovat positiivisen käynnin edellytyksiä. Kustannusten ja laskutuksen 

läpinäkyvyys ovat vaatimuksia kehittyvälle toiminnalle ja pitkän, 

luottamuksellisen asiakassuhteen perusta. Viime aikoina tutkimuksen huomio on 

suuntautunut myös asiakkaan osallistamiseen ja tiedon hyväksikäyttöön 

prosessien eri vaiheissa.  

Ihmislääketieteen prosesseja ja toiminnan ohjauksen työkaluja on tutkittu varsin 

monipuolisesti kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja yksityisten toimijoiden 

muuttaessa markkinoita kilpailullisemmaksi. Jatkuva taloudellinen ja tiedollinen 

kehittyminen ovat menestyksen edellytyksiä niin yksityisille kuin keskitetysti 

ohjatuille terveydenhuollon toimijoille. Tarve tiedon jakamiseen ja 

hyödyntämiseen on kasvanut, ja sen myötä tarve monipuolisen käyttäjä- ja 

sidosryhmäverkoston huomioiville tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmille. 
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Eläinterveydenhuollon alalla ei ole kirjoittajan tietojen ja tarkastelun mukaan 

tehty samankaltaista tutkimusta huolimatta lemmikkieläinmäärien kasvusta tai 

eläinterveydenhuollon markkinoiden laajenemisesta ja kansainvälistymisestä. 

Eläinterveydenhuollon ala on siirtymässä murrosvaiheeseen, jossa markkina 

määritellään uudelleen. Eläinterveydenhuollon vastaanottojen määrä ja muuttuvat 

olosuhteet edellyttävät toiminnan uudelleen tarkastelua. Tässä tilanteessa 

toiminnanohjausjärjestelmät tuottavat tehokkaasti käytettynä tarvittavaa tietoa 

päätöksenteon tueksi.  

Diplomityön on tilannut suomalainen ohjelmistoyritys Finnish Net Solutions, joka 

on eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtaja 

Suomessa. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa lähivuosien aikana 

Eurooppaan pilvipalvelukonseptilla. Tämän työn pohjaksi haluttiin tietoa 

markkinasta ja asiakastarpeista. 

 

1.1 Tavoitteet ja menetelmät 

 

Työn tavoitteena on kartoittaa eläinterveydenhuollon kenttää Saksassa ja kuvata 

tärkeimmät prosessit sekä niihin liittyvät arvoketjut toimijoineen sekä tuottaa 

dokumentti vaatimusmäärittelyksi eläinterveydenhuollon 

toiminnanohjausjärjestelmälle.   

Finnish Net Solutions on markkinajohtaja eläinterveydenhuollon 

toiminnanohjausjärjestelmissä Suomessa. Toiminta kotimaassa on ollut kasvavaa 

ja kannattavaa, kuitenkin laajentumis- ja kasvumahdollisuudet Suomen 

markkinoilla ovat rajalliset. Tästä syystä yritys on asettanut tavoitteekseen 

laajentua Euroopan markkinoille. Ketterä kehitys, pilvipalvelut ja nykyaikaiset 

verkkoyhteydet mahdollistavat uudentyyppisen palveluliiketoiminnan.  

Saksa nostettiin tutkimuskohteeksi, koska markkina on 

eläinterveydenhuoltotoiminnan suurimpia Britannian ja Ranskan ohella. 

Jatkotutkimuksissa pyritään selvittämään myös muiden suurien markkinoiden 

tilannetta ja tarpeita. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti selvittää minkälaisia 
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digitaalisia yhteyksiä saksalaisilla eläinhuollon vastaanotoilla on käytössä ja miten 

niitä tulisi kehittää toiminnanohjausjärjestelmää suunniteltaessa.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaus 

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään eläinterveydenhuollon palvelujen prosessit 

ja tietotarpeet Saksan markkina-alueella. Lisäksi kartoitetaan vaatimuksia, joita 

nämä tarpeet luovat tietojohtamista tukevalle toiminnanohjausjärjestelmälle. 

Tutkimuksen pääkysymys: 

Mitkä ovat tietojohtamisen näkökulmasta tärkeimmät toimintaprosessit ja 

menetelmät saksalaisilla eläinlääkärivastaanotoilla? 

Tutkitaan mitä prosesseja ja toimintoja vastaanotoilla pidetään tärkeimpinä ja mitä 

toimintoja tehdään käytännössä eniten. Tällä voidaan arvioida käytettyjä 

prosesseja ja mitä tulevaisuudessa toivotaan toiminnanohjausjärjestelmien 

tukevan. Tiedonhallinnan järjestelmän tulee tukea ydinprosesseja ja 

liiketoiminnan kriittisiä toimintoja.  

Kyselytutkimuksen ohella prosesseja selvitettiin eläinterveydenhuollon 

vastaanottojen verkkosivustojen avulla. Näistä pyrittiin selvittämään, mitkä 

prosessit ja toiminnot ovat vastaanotoilla mielletty tärkeimmiksi asiakasviestintää 

ajatellen.  

Alakysymykset: 

Mitä ja minkälaista tietoa näissä prosesseissa käytetään?  

Tutkitaan mitkä lait ja säädökset ohjaavat tiedonhallintaa eläinterveydenhuollon 

alueella ja mihin tätä tietoa käytetään. Kilpailijatutkimuksen avulla selvitetään 

minkälaista tietoa olemassa olevissa järjestelmissä on olemassa. Selvitetään 

minkälainen tieto tuottaa asiakkaalle ja arvoketjulle lisäarvoa. 

 



7 
 

Mitä sidosryhmiä/liityntöjä näiden prosessien toteuttamiseksi tarvitaan? 

Tutkitaan mitä toimintoja käytetään ja minkälaisia sähköisiä yhteensopivuuksia 

laitteiden, toimittajien tai järjestelmien kanssa tulisi olla. Sähköisen 

liiketoiminnan tulee tukea liiketoiminnan ydinprosesseja ja tuottaa lisäarvoa koko 

arvoketjussa. Sähköisen liiketoiminnan tulee olla asiakaslähtöistä.  

Mitä haasteita tietoprosesseissa esiintyy? 

Selvitetään onko olemassa toimintoja, joihin tällä hetkellä käytetyt työkalut ja 

menetelmät eivät vastaa riittävän hyvin. Näitä voidaan käyttää kilpailuetuna 

palvelua markkinoitaessa ja luoda lisäarvoa asiakkaalle. 

Eläinterveydenhuollon kenttä on laaja käsittäen toimintaa elintarviketuotannosta, 

valvonta- ja eläinsuojelutyöstä eläinten terveyden ylläpidon ja sairauksien 

hoitotoimintaan. Näiden toimialojen alueella on luonnollisesti yhteneväisyyksiä, 

mutta myös suuri määrä eroavaisuuksia niin lakien kuin käytännön 

eläinterveydenhuollon toiminnan suhteen.  

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti pien- ja lemmikkieläintoimintaan 

erikoistuneiden eläinterveydenhuollon vastaanottojen toimintaa ja tarpeita 

toiminnanohjausjärjestelmälle Saksan markkina-alueella. Työstä rajataan pois 

elintarvikelainsäädännön vaikutuspiirissä oleva hyötyeläinterveydenhuolto.  

Tutkimuksen kohderyhmäksi rajataan alle 1 miljoonaan euron liikevaihdolla 

toimivia eläinterveydenhuollon yksiköitä Saksassa sekä pieneläin- tai 

sekavastaanottoa (sekä pieneläimet että suureläimet) harjoittaviin toimipisteisiin. 

Suuri osa eläinterveydenhuollon vastaanotoista on suuntautunut sekä pien- että 

suureläimien hoitamiseen eli toimivat niin sanottuina sekavastaanottoina.     

Rajaus on tehty perustuen yrityksen strategiaan aloittaa toiminta Euroopan 

markkinoilla, Saksan ollessa johtavia markkinoita eläinterveydenhuollon 

markkinoilla. Alle 1 miljoonan liikevaihdon yrityksiin haluttiin keskittyä, koska 

niitä on määrällisesti eniten sekä niiden toiminnan luonteen vuoksi. Suuret 

yksiköt, kuten eläinsairaalat ja suuret klinikat ovat tyypillisesti tehostaneet 

toimintojaan ja erikoistuneet siinä määrin, että markkinoille tulon ensi vaiheessa 
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ei koettu tarkoituksenmukaiseksi lähteä kohdistamaan tuotteita näille 

markkinoille. Halutaan tarjota ensin laadukasta perustoimintaa tukeva 

toiminnanohjausjärjestelmä ja elinkaaren aikana lisätä toiminnallisuutta ja 

mahdollisesti aloittaa räätälöityjen tuotteiden tuotanto.  

Hyötyeläinterveydenhuollon kirjaamis- ja raportointivaatimukset ovat 

erikoistuneemmat kuin pieneläinterveydenhuollon puolella ja hoitotapahtumat 

tapahtuvat usein ryhmähoitoina, esimerkiksi kaikkien eläinten yhtäaikaiset 

rokotukset. Toiminnan erilaisuuden vuoksi ne haluttiin jättää jatkotutkimuksen 

aiheeksi. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Johdannon ja tutkimuskysymyksien esittämisen jälkeen tehdään 

kirjallisuuskatsaus siitä, mitä tietojohtaminen terveydenhuollon alalla tarkoittaa ja 

miten toiminnanohjausjärjestelmä tukee tietojohtamisen tavoitteita.   

Tuotteen suunnittelun lähtökohtana tulisi olla asiakastarpeet. Ensin tarkastellaan 

asiakaslähtöisen suunnittelun periaatteita kirjallisuuden avulla, minkä jälkeen 

liiketoimintaprosessien käyttö toimivan ERP järjestelmän pohjana perustellaan 

aiemman tutkimuksen pohjalta ja arvoketjujen merkitys liiketoiminnassa lisäarvoa 

tuottavana tekijänä osoitetaan sekä sähköisen liiketoiminnan hyötyjä 

terveydenhuollon alalla esitetään kirjallisuuden esimerkein. 

Seuraavaksi kirjallisuuden esittämät toiminnanohjausjärjestelmän perusta 

kytketään ohjelmistotuotannon alaan esittämällä ohjelmistotuotannon ja SaaS – 

palvelun asettamia perusedellytyksiä ja ominaisuuksia asiakkaan ja kehittäjän 

näkökulmasta. Vaatimusmäärittelyn tuottaminen on uuden ohjelmistotuotteen ja 

uuden markkina-alueen kyseessä ollessa tuotekehitysprosessin ideointi- ja 

vaatimusmäärittelyvaihe  – asiakkaan ja markkinan tutkiminen, verkostot, 

kilpailijat, muut menestymiseen vaikuttavat tekijät on analysoitava. 
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Tässä työssä ei esitetä yksityiskohtaisesti asiakasvaatimusten priorisointiin ja 

valintaan vaikuttavia menetelmiä kuten Kano-menetelmä, House of Quality tai 

QFD. Vaatimusmäärittely esitetään ylätasolla kokonaiskuvan saamiseksi, 

yksittäisten vaatimusten detaljeja ei esitetä.  
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2. Tietojohtaminen terveydenhuollon vastaanotoilla 

 

Tietojohtaminen on nykyaikainen toimintatapa liiketoiminnan johtamiseksi. Se 

yhdistää ihmiset, prosessit ja teknologian systemaattiseksi kokonaisuudeksi, jotta 

yrityksen menestymiseksi tarvittava tieto voidaan luoda, tallentaa, jakaa ja 

hyödyntää. (Guptill, 2005, 10.) Organisaation tietojohtamisen strategia käsittää 

kulttuurin ja arvot yhdessä oppimiselle, yhteistyölle ja tiedon jakamiselle. 

Jakamalla ja uudelleen käyttämällä tietoa yritys voi saavuttaa merkittäviä etuja 

tuottavuuden kasvussa ja arvonluonnissa. (Bose, 2003, 60.) Tietojohtamisen 

tueksi tietojärjestelmien tulisi tukea parhaiden käytäntöjen tallentamista ja 

jakamista, tiedon hakemistoja oikean tietolähteen kartoittamiseksi sekä 

tietoverkostoja, joissa tietoa jaetaan ja hyödynnetään. (Alavi ja Leidner, 2001, 

112-114). 

Tietojohtamisesta keskusteltaessa tieto jaetaan usein eksplisiittiseen ja hiljaiseen 

tietoon. Eksplisiittinen tieto on järjesteltyä tietoa, mikä mahdollistaa helpon 

jakamisen ja käyttämisen. Eksplisiittinen tieto voi esiintyä datana, informaationa 

tai tietona. Tiedon eri lajit erottuvat toisistaan niissä ominaisuuksissa, miten 

merkityksellistä ja hyödynnettävää tieto on käyttäjälleen. Järjestelty data 

muodostuu määrätyissä yhteyksissä informaatioksi. Oikeassa ympäristössä 

hyödynnetty informaatio muodostuu käyttäjiensä tiedoksi yhdistyessään heidän 

aiempaan tietämykseensä. Hiljainen tieto on järjestelemätöntä subjektiivista 

tietoa, joka liittyy organisaation tai yksilön kirjoittamattomaan osaamiseen. (Bose, 

2003, 60-62.) 

Nonaka ja Toyama (2005) esittävät, että tiedon ekosysteemi kasvaa yrityksen 

rajojen ulkopuolelle ja on jatkuvasti kehittyvä. Yritykset tuottavat uutta tietoa 

yhdistämällä oman tietonsa eri sidosryhmien, kuten asiakkaat, toimittajat, 

kilpailijat tai yliopistot, tietoon. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa 

yrityksessä oleva tieto luodaan uudeksi tiedoksi. Syntynyt tieto muuttaa 

ekosysteemiä. Näin organisaatio ja ympäristö muodostavat yhdessä kehittyvän 

kokonaisuuden. (Nonaka ja Toyama, 2005, 430.)  
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Tietojohtamisen tulisi johtaa käyttäytymisen muutokseen tiedon jakamisen ja 

keskitetyn ja kaikille saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen myötä. 

Terveydenhuollon alan tietojohtamisen tuloksia ovat innovaatioiden 

lisääntyminen, käytännön prosessien kehittyminen ja parempi hoito. Tiedon 

jakamisen tuloksena henkilöstön taidot ja osaaminen lisääntyvät. 

Kommunikaatiotapojen monimuotoistuminen web-pohjaisilla teknologioilla ja 

jaettavissa oleva tieto lisäävät mahdollisuuksia tiedon hankintaan ja 

konsultaatioihin. Tavoitteiden seuraaminen helpottuu mitattavien ja seurattavien 

tulosten johdosta. (Guptill, 2005, 12-14.)   

Bosen (2003) mukaan terveydenhuollon organisaatiot ovat enenevässä määrin 

tietojohtamisen organisaatioita: toiminta perustuu erikoistuneeseen tietoon ja sen 

soveltamiseen. Hoitoketjut monimutkaistuvat erikoistumisen kasvaessa ja 

arvoketju monimuotoistuu apteekkien, klinikoiden, sairaaloiden ja asiakkaiden 

liittyessä tiedon jakamiseen ja käyttämiseen. (Bose, 2003, 59.) 

Terveydenhuollon vastaanotoilla tietojohtaminen esiintyy muun muassa 

standardisoitujen käyttäytymismallien, käytännössä kliinisten ohjeistusten ja 

protokollien muodossa. Nämä kuvaavat parhaita käytäntöjä ja tukevat 

ammatinharjoittajan työtä ja asiakasta koskevien päätöksien tekemistä. Parhaiden 

käytäntöjen jakaminen ja toteuttaminen parantaa myös toiminnan laatua. Tämä 

heijastuu asiakastyytyväisyydessä ja yrityksen kyvyssä tuottaa voittoa.  

Terveydenhuollon dokumentit ovat tietojohtamisen järjestelmän osia, jotka 

yhdistävät kaikki potilaaseen liittyvät tiedot. Ne mahdollistavat tiedon ja 

dokumenttien jakamisen, esittämisen ja prosessoinnin. Järjestelmien kehittyessä 

tietojohtamista tukevat periaatteet ovat laajemmin käytettävissä. Tietojohtaminen 

on liitetty kliinisen päätöksenteon prosessiin ja tiedon etsimisen toimintoja on 

kehitetty. Uusin järjestelmäsukupolvi tukee tiedon hankintaa ja integroi toimittaja- 

ja asiakastiedon. (Montero et al, 2009, 155.) 

Eräs esimerkki kliinisen päätöksenteon tuen tarjonnasta eläinlääkäreille on IBM 

Watson tarjoama Lifelearn Sofie palvelu. Palvelu hyväksikäyttää tiedollista 

tiedonkäsittelyä (cognitive computing) ymmärtääkseen kontekstin ja sanojen 
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merkitykset ja etsii tietoa lääketieteellisistä julkaisuista diagnoosien ja 

kohdistettujen hoito-ohjeiden esittämiseksi. Järjestelmä on oppiva, mikä 

tarkoittaa, että se käyttää hyödyksi aiempaa tietoa uuden tiedon tuottamisessa.  

(sofie.lifelearn.com.)  

Vakiintuneet prosessit ja periaatteet voidaan sisällyttää toiminnan ohjaukseen. 

Näin järjestelmiä voidaan käyttää paitsi asiantuntijoiden työn tukemiseen myös 

toiminnan suunnittelun ja hallinnon tukena (Montero et al, 2009, 155.)  

Frize. (2013) kuvaa terveydenhuollon tietojohtamisen prosessia  

1) tiedon hankinnan, tallentamisen ja hakemisen  

2) tiedon löytämisen 

3) tiedon esittämisen 

4) ja tiedon integroinnin ja jakamisen kautta  

kliinisessä ympäristössä. Potilaan saapuessa vastaanotolle lääkäri toteuttaa 

lääketieteellisen mallin mukaisesti potilaan johdonmukaisen haastattelun ja 

tutkimuksen diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemiseksi. Ennen lopullisen 

diagnoosin tekemistä lääkäri käy lävitse vaihtoehtoiset diagnoosit ja 

tutkimussuunnitelman sekä mahdollisen hoitosuunnitelman.  

Vaihtoehtoisten diagnoosien vaiheessa lääkäri pohtii eri diagnooseja, joita 

potilaan tila voi kuvata. Näistä hän voi sulkea pois joitakin vaihtoehtoja 

suoritettavien testien avulla. Hoitosuunnitelman avulla pyritään saattamaan potilas 

mahdollisimman normaaliin tilaan. Vaikka potilaalle pystyttäisiinkin 

aikaansaamaan tarkka diagnoosi, tilanteen kehittyminen ja lopputulos on aina 

potilaskohtainen. (Frize, 2013, 23-28.)  

Tietojohtamisen järjestelmien avulla voidaan tehdä paitsi toiminnan 

virtaviivaistamista myös ehkäistä virheitä. Useat tutkijat (Wilson et al. 1999; 

Bates et al., 2001, Porter, M. E., 2010, 2478, Frize, 2014, 2) ovat tuoneet esille 

terveydenhuollon tietojärjestelmien hyödyntämisen hoitoprosessien ja -tulosten 

kehittämisessä. Ohjeistusten ja protokollien lisääminen, muistutukset jatko- tai 

seurantatesteistä ja riittävien toipumis- ja parantumisaikatulosten raportoinnin 
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tuottaminen ovat eräitä kehitysehdotuksia. Näitä parannuksia voi hyödyntää muun 

muassa virheiden ennalta ehkäisemiseen: tuottamalla oikea-aikaisia, tarkempia ja 

oikeampia diagnooseja, kohdistamalla tai toteuttamalla hoitoa sekä suorittamalla 

mahdollisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Porter (2010) esittää, että 

hoitotapahtumat olisi lajiteltava myös terveydentilan saavuttamisen (terveystaso 

tai parantumisaste), parantumisprosessin tehokkuuden (parantumiseen tarvittu 

aika tai vajaakuntoisuus hoidosta johtuen) ja terveyden tilan jatkuvuuden kannalta 

(terveyden ylläpito tai hoidon pitkäaikaiset vaikutukset), jotta todelliset tulokset 

voidaan mitata asiakkaan näkökulmasta. Porter (2010, 2479.)   

Bates et al. (2001) kuvaavat erilaisten järjestelmien välisten linkitysten tarvetta: 

esimerkiksi tiedot laboratoriotuloksista ja niiden viiterajoista ja poikkeamista 

tulisi esittää hoitohenkilökunnalle viipymättä. Samoin tiedot lääkeviittauksista, 

tarttuvista taudeista ja hoitoa ohjaavista artikkeleista tulisi olla helposti saatavilla. 

Lääkkeiden, verinäytteiden, reseptien ja tarvikkeiden viivakoodimerkinnät ja 

niiden liittäminen järjestelmään edistäisi potilasturvallisuutta prosesseja 

yksinkertaistamalla. (Bates et al. 2001, 305.) 

Bates ja Gawande (2003) esittävät hoitovirheiden ehkäisemiseksi työkaluja, 

joiden avulla kommunikaatio toimijoiden välillä helpottuu ja paranee, tieto on 

helposti saatavilla ja jotka voivat avustaa reaaliaikaisten tarkistusten tekemisessä 

ja valvonnassa sekä tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.  (Bates ja Gawande 

2003, 2526). 

Tiedon hankinnan, tallentamisen ja hakemisen vaiheessa on tiedon laadusta ja 

eheydestä oltava varmuus. Ilman näitä käyttökelpoisen analyysin tekeminen ei 

onnistu. Koko henkilökunnan on huomioitava tämä tuottamansa tiedon laadussa. 

Data muunnetaan ja luodaan hyödynnettäväksi tiedoksi esimerkiksi erilaisten 

tiedon louhinnan työkalujen avulla. Datasta voidaan suodattaa ennusteita tai 

suuntia, joilla voidaan arvioida potilaan tilan etenemistä. 

Saatua tietoa voidaan jakaa päätöksenteon tueksi kliinisen päätöksenteon 

tukijärjestelmissä. Kaikilla tulisi olla pääsy tuotettuun tietoon. On muistettava, 

että työkalut eivät korvaa lääkäreitä päätöksenteossa. Ratkaisut tehdään lopulta 
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lääkärin ja hoitotiimin osaamiseen perustuen potilaskohtaisesti. (Frize, 2013, 23-

28.)  

Lääketieteellisen terminologian moninaisuus on eräänlainen haaste datan laadulle. 

Kliininen terminologia käsittää lääketieteellisten lausuntojen tarkoituksen, 

ilmaisun ja konseptien käytön lääketieteellisissä tallenteissa ja tietojärjestelmissä. 

Samoista oireista tai sairauksista voi olla käytössä monenlaista kuvausta. 

Tutkimuksen edetessä ja tiedon lisääntyessä kuvaukset, syyt ja seuraukset 

muuttuvat. Tämä aiheuttaa datan vanhentumista ja muuntumista jatkuvasti. 

Tiedon määrän lisääntyessä ja tiedon saatavuuden laajetessa Web pohjaisen 

tiedonvälityksen myötä olisi tärkeää yhdenmukaistaa kansainvälinen termistö. 

(Rector, 1999, 3-4.) Vuosien työstä huolimatta tällaista standardia ei tällä hetkellä 

ole käytössä. Eräänlaisena standardina voidaan pitää SNOMED pohjaista 

termistöä. SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) 

on alkujaan yhdysvaltalaisen College of American Patologists (CAP) kehittämä, 

nykyisin voittoa tavoittelemattoman International Health Terminology Standards 

Development Organisation (IHTSDO) ylläpitämä ja jakelema termistö. Vuodesta 

2014 Virginia-Maryland yliopiston eläinlääketieteellisen terminologian palvelu 

laboratorio (Veterinary Terminology Services Laboratory, VTSL) on ylläpitänyt 

SNOMED CT: n eläinlääketieteellistä laajennusosaa, joka käsittää ainoastaan ei-

humaaneja eläimiä koskevia termejä. SNOMED CT lisäksi on käytössä 

kansallisia, yliopistojen ylläpitämiä termistöjä esimerkiksi VeNom 

koodijärjestelmä Iso-Britanniassa ja VETERA.de järjestelmän yhteistyössä 

saksalaisten eläinlääketieteellisten yliopistojen kanssa toimittama koodisto. 

Smith-Akin et al. (2007) mukaan eläinlääketieteessä terminologian 

yhtenäistämisen haasteellisuutta ja kliinisen päätöksenteon järjestelmän 

monimutkaisuutta lisää se, että eläinterveydenhuollon vastaanoton potilas voi olla 

lajiltaan mikä tahansa eläin. Lajit ja joskus jopa rodut eroavat toisistaan 

anatomian, fysiologian suhteen sekä siinä millaisia normirajoja tutkimustuloksissa 

käytetään ja miten alttiita eri taudeille ne ovat. Samoin lääkkeiden annostelu eroaa 

laji- tai rotukohtaisesti. Tämän vuoksi myös yksityiskohtien terveystietojen 

tallentamisessa ja päätöksenteon tukena tulee tukea monimuotoisuutta. 

http://www.ihtsdo.org/
http://www.ihtsdo.org/
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Lääkeaineiden vaikutustietojen ja laboratoriotulosten raportoinnin on myös 

huomioitava lajikohtaiset erot. (Smith-Akin et al. 2007, 307.) Myös tiedon 

käyttötarkoitukset ja käyttäjäkunta ovat hyvin laajat, mikä lisää terminologian ja 

järjestelmien suunnittelun haasteellisuutta. (Rector, 1999, 4-5.)  

Anholt et al. (2014) toteavat, että eläinlääketieteen tietojärjestelmät voivat 

tulevaisuudessa hyödyntää paitsi eläinlääkäreiden päätöksentekoa myös ihmisten 

terveydenhuoltoa. Monet ihmisten sairaudet ovat eläinperäisiä ja elintarvikkeiden 

puhtaus vaikuttaa suoraan myös ihmisten terveydenhuollon alueeseen. (Anholt et 

al. 2014, 165.) Krone et al. (2014, 324) puolestaan esittävät, että tietojärjestelmiä 

ei käytetä riittävästi hyväksi sairauksien ennaltaehkäisyssä ja tarttuvien 

sairauksien tunnistamiseksi.  

Ihmislääketieteessä potilastietokannat ovat laajasti implementoituja ja siksi 

huomio tietojohtamisen ja – järjestelmien kehityksessä on suuntautumassa 

potilaan osallistamiseen ja arvon luomiseen hoitotiimeille. Terveydenhuollon 

organisaatioiden fokuksen on muututtava tiedon varastoinnista ja jakamisesta 

terveyttä tukevaan tiedottamiseen (Gilder, 2014, 21.) 

Terveydenhuollon organisaatiot ovat hakeneet e-businessmalleista esimerkkejä 

saavutettavuuden ja kriittisen tiedon keruun suhteen. Kustannustehokkuutta, 

asiakas- ja potilastyytyväisyyden kasvua ja toimintojen järkeistämisen keinoja 

haetaan sähköisen liiketoiminnan avulla. (Bose, 2003, 59.) 
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3. ERP tietojärjestelmät ja niiden käyttö 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) järjestelmät ovat yrityksen kattavia 

informaatiosysteemejä, jotka integroivat kaikki tarvittavat liiketoiminnot, kuten 

tuotesuunnittelu, hankinta, varastohallinta, myynti, talous ja henkilöstöhallinta 

samaan järjestelmään. (Amoako-Gyampah, 2005, 1233.)  

Hsu (2013, 334) esittää, että ERP järjestelmät ovat liiketoimintaprosessien 

standardisointiin ja liiketoimintatiedon integroimiseen toteutettuja läpi 

organisaation toimivia järjestelmiä. Järjestelty tieto palvelee päätöksenteon 

pohjana. Quiescenti et al. (2006, 3797) mukaan ERP järjestelmät tarjoavat 

asiakkaalle arvoa luovan toiminnan tueksi työkalun suunnittelun ja 

aikataulutuksen toteuttamiseen. Tämän lisäksi ne toimivat tiedon 

hallintajärjestelmänä.   

ERP järjestelmät yhdistävät keskitetyn tietovaraston, yleisen seurantajärjestelmän 

ja prosessimalleja. Kaikki tarvittavat tiedot ovat niitä tarvitsevien käytössä. ERP 

järjestelmät mahdollistavat yritysten kustannusseurannan paremman 

resurssihallinnon avulla. ERP järjestelmä tukee yrityksen tavoitteita, kuten 

organisaation korkeampi tuottavuus, parempi asiakasvuorovaikutus, tietojen 

integrointi sekä tietojen laaja ja yhteinen saatavuus. (van Merode et al. 2004, 493-

501.) 

Yrityksen menestys on riippuvainen paitsi sen tarjoamien tuotteiden ja 

palveluiden laadusta myös näiden tuottamisen tehokkuudesta. Yrityksen 

liiketoimintaprosessit vaikuttavat myös palvelujen laatuun ja ne ovat näin 

nivoutuneina toisiinsa. (Quiescenti et al., 2006, 3797.) 

Esimerkkinä terveydenhuollon prosessien optimoimisesta esitellään seuraavaksi 

Wang et al. (2009) tutkimuksen tuloksia. Prosessien analysointi, uudelleen 

mallintaminen ja simulaatio johtivat merkittäviin parannuksiin niin työyhteisön 

kuormituksen kuin asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.  

Ihmissairaaloilla on haasteita potilaskäynnin prosessin optimoinnin ja 

työntekijöiden resursoinnin ja kuormitustason kannalta. (Wang et al. 2009, 484.). 
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Samanlaisia haasteita kohtaavat myös eläinterveydenhuollon vastaanotot. Wang et 

al. (2009) tutkivat sairaalan hoitoprosessia ja totesi, että hoitoaikoja voidaan 

lyhentää, kun esitiedot potilaista on valmiiksi kerätty lääkäreitä varten, ja aiemmat 

potilaskäynnit on hyvin dokumentoituna yhdessä lähteessä. Potilastietojen 

saatavuus tietokoneelta lyhensi konsultaatioaikaa 15 minuutista 12 minuuttiin. 

Lääkärien työtaakka väheni 97 %:sta 10–15%:a. Hoitajien täyttämät esitiedot ja 

alustavat testit vaikuttivat myös konsultaation kulkuun positiivisesti. Lyhentyneet 

konsultaatioajat puolestaan vaikuttivat potilaiden odotusaikoihin odotushuoneissa 

ja paransi tilannetta ruuhkaisessa tilassa. Asiakkaan keskimääräinen odotusaika 

lyheni noin 5 minuutilla. Keskitettyjen tietojen hyödyntämistä voidaan jatkaa 

edelleen esimerkiksi tarkkailun alaisissa potilaissa.   (Wang et al. 2009, 490)   

Samassa tutkimuksessa selvisi, että 12 % asiakkaista tulee vastaanotolle sellaisen 

vaivan vuoksi, joka ei vaadi tutkimuksia tai erikoislääkärin konsultaatiota. 

Tällaisia potilaita varten luotiin erillinen vastaanotto- ja hoitotila odotusaikojen 

lyhentämiseksi edelleen. Järjestely paransi edelleen lääkärien työtaakkatilannetta 

ja nopeutti hoitoon pääsyä myös erikoislääkäriä vaativien osalta, jotka kulkivat 

toista linjaa. (Wang et al., 2009, 491.)  

Optimaalisessa tilanteessa ERP järjestelmät tulisi suunnitella yrityksen 

liiketoimintaprosesseja tukemaan. Erityisesti pienten ja keskisuurien yritysten 

osalta yrityskohtaista räätälöintiä on harvemmin mahdollista tehdä, koska 

räätälöinnin kustannukset ovat suuret. Käyttöönoton perustana tulisi kuitenkin olla 

liiketoimintaprosessien mallintaminen ja suunnittelu. (Quiescenti et al., 2006, 

3797.) 

Prosessien mallintamisessa on olennaista, että toimintaprosessit eikä pelkästään 

organisaatio mallinnetaan. Jatkuvan prosessiarvioinnin hyötynä on 

kehittämiskohtien löytäminen. Hyvin toimiessaan prosessit parantavat ja 

yhdenmukaistavat laatua, nostavat tehokkuutta ja suuntaavat toimimaan yrityksen 

tavoitteiden mukaisesti. (Becker et al., 2003, 43–44). Li et al. (2006) mukaan 

yritysten liiketoimintaprosessien uudelleenarvioinnin puutteiden estäneen ERP 

järjestelmien täyden hyödyntämisen. (Li, 2006, 159.)  ERP järjestelmät 
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saavuttavat suurimman hyödyn, kun ne laajennetaan yrityksen ulkopuolelle ja 

integroidaan yhteistyökumppanien toimintaan. (Hsu 2013, 335). 

Prosessien mallintamisessa ohjelmistokehitystä varten prosessi- ja 

organisaationäkökulma huomioidaan kohtuullisella tarkkuudella, kun taas 

toiminto ja datanäkökulma tulisi huomioida yksityiskohtaisesti. Tietojohtamisen 

kannalta prosessi-, organisaatio- ja toimintonäkökulma tulisi mallintaa 

tasapuolisesti keskimääräisellä tarkkuudella ja datanäkökulma ainoastaan 

toimintojen suorittamisen vaadittavan tietotaidon määrittämällä tarkkuudella. 

(Becker et al., 2003, 140-141.)  

 

3.1 ERP järjestelmät terveydenhuollossa 

 

Siau (2003) kuvaa terveydenhuollon tietojärjestelmän toimitusketjua seuraavasti: 

 

Kuvio 1. Terveydenhuollon toimitusketju tiedonjaossa. (Siau, 2003). 

Terveydenhuollon toimitusketju yhdistää yrityksen sisäisen tieto- ja 

kommunikaatiojärjestelmän (Enterprise System, Intranet) ja ulkoiset sidosryhmät 
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(Suppliers) extranet toiminnan kautta sekä asiakassuhdehallinnan (PRM/CRM) 

arvoa tuottavaan toimitusketjuun. 

Tietojärjestelmät tarjoavat integroidun yritystiedon lisäksi myös mahdollisuuden 

tiedon jakamiseen ja ennustetietoihin potilashuollon kehittämiseksi. 

Yhdenmukainen tietorakenne ja saatavuus vähentävät manuaalisten prosessien 

tarvetta. Laitteiden ja tilojen käyttö voidaan sisällyttää järjestelmään ja tätä tietoa 

voidaan käyttää esimerkiksi huoltokatkoksien suunnitteluun.  

Hallinnollisten toimenpiteiden lisäksi ERP järjestelmää voidaan hyödyntää 

kliinisessä työssä esimerkiksi potilaalle annettavien hoito-ohjeiden 

yhdenmukaistamiseksi tai yleisten sairauksien käsittelyyn, mikä parantaa hoidon 

laatua ja säästää aikaa. Tietoa voidaan käyttää myös diagnostisen (DSSSs) ja 

kliinisen (CDSS) päätöksenteon tukena esimerkiksi ennaltaehkäisevän 

asiakaskommunikaation alueella henkilökohtaisilla tiedotteilla. 

Asiakasyhteydenpito voi tapahtua myös CRM (Customer Relationship 

Management, PRM Patient Relationship Management) järjestelmän avulla. 

Ruokavalioiden, liikunnan ja esimerkiksi allergioiden tieto voidaan tallettaa 

asiakasjärjestelmään ja tietoa voi näin suunnata valikoidusti tietylle 

asiakasryhmälle. Lisääntyneen asiakastuntemuksen hyödyt voidaan ohjata hoidon 

kehittämiseksi. Asiakasyhteydenpidon uusia muotoja voidaan kehittää esimerkiksi 

kroonisten sairauksien etähoidossa: asiakas syöttää itse tiedot esimerkiksi 

glukoositasostaan säännöllisesti tietojärjestelmään, josta lääkäri voi seurata tietoja 

ja antaa tarvittaessa hoitoa tukevia ohjeita.  

Terveydenhuollon työkalut voivat kattaa  

1) internet sovellukset 

2) yritysjärjestelmät  

3) mobiiliteknologiat. 

Näitä työkaluja voidaan hyödyntää paitsi tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen 

myös vastavuoroiseen kommunikaatioon ja potilashuoltoon. (Siau 2003, 1-6.) 
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Jenkins (2001) esittää, että terveydenhuollon järjestelmien ja prosessiajattelun 

yhteensovittamisen haasteena on yksittäisten potilaiden ja hoitotoimenpiteiden 

sovittaminen prosessimalliin. Terveydenhuollon verkoston laajuus ja 

monimuotoisuus tulee huomioida ERP–järjestelmää suunniteltaessa. 

Olennaisimpia prosesseja ovat työmäärän ennustettavuus, henkilöstönhallinta sekä 

työkulkujen identifioiminen. Yksittäisten potilaiden kulku hoidon tarpeen mukaan 

on räätälöitävä järjestelmässä. Henkilötietojen muutokset, maksaminen ja 

vakuutukset, yhteydet osto- ja toimitustoimintoihin on oltava hallinnassa. (Jenkins 

2001, 48–51.)  

Avison et al. (2007, 64–73) kuvaa terveydenhuollon ja teollisuuden välisiä 

kriittisiä eroja ERP järjestelmän toiminnassa. Vaikka tiedon tallentamiseen, 

siirtämiseen ja jakamiseen liittyvät prosessit voidaan esittää samanlaisina, suuri 

ero syntyy terveydenhuollon tietoyhteisön yhteistoiminnasta. Käytännössä tämä 

on vaatinut kasvokkain tapahtuvaa konsultaatiota ja henkilöiden osallistamista 

vuoropuheluun asiakkaan ollessa aina erilainen. 

Kuvio 2 esittää terveydenhuollon tietojärjestelmien sovellusten luokittelun tiedon 

sijainnin mukaan ja yritysjärjestelmistä poikkeavan vuoropuhelun liittymisen 

näihin sovelluksiin. 

 

Kuvio 2. Terveydenhuollon applikaatioiden luokittelu tiedon sijainnin mukaan. 

(Avison, 2007).   
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Myös Bose (2003) esittää tietoyhteisön ja osallistamisen olevan hoitotiedon ohella 

merkittävä peruste terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmälle:  

1) informaation ja tiedon saatavuus 

 2) tietoyhteisö /community of practise  

 3) edistää itsehoitoa mahdollistamalla joustava ja helppo saatavuus ja 

 4) mahdollistamalla todisteisiin perustuvat päätökset terveydenhuollon laadun 

parantamiseksi. (Bose, 2003, 61.) 

Tietojohtamisen keinoin myös organisaation tehokkuutta voidaan nostaa tietoa 

säilyttämällä ja uudelleen käyttämällä. Säilytettyä ja uudelleen käytettävää tietoa 

voidaan käyttää arvon luomisen välineenä. Tämän mahdollistamiseksi informaatio 

on luokiteltava, lajiteltava, valikoitava ja jaettava (Bose, 2003, 60.) 

Taulukko 1 esittää Bosen (2003) mukaisen terveydenhuollon 

toiminnanohjausjärjestelmän luokitellun sisällön, johon on integroitu asiakkaan ja 

yhteisöjen tuottama ja käyttämä tieto, jota voi hyödyntää tietojohtamisen 

käytännöissä.  

Taulukko 1. Informaation luokittelu, tietolähteet. (Mukaillen Bose 2003, 65.) 

 

Dokumentit Tietovarastot Sovellukset
Parhaat 

käytännöt
Keskustelut

Potilasvastaanotto Potilastietokanta

Tiedon kerays ja 

analysointi  - kliininen, 

taloudellinen ja 

hallinnollinen

Proseduurit ja hoidon 

hallinta

Kustannusten 

hallinta

Laskutus ja maksut Kliininen logi Päätöksenteon tuki

Sairauden 

diagnosointi ja 

testaus

Petosten ja 

väärinkäytösten 

ennaltaehkäisy

Terveyden hallinto
Lääketieteelliset 

proseduurit
Laadunvarmistus

Apteekki, ensiapu- ja 

hoito käytännöt

Tulosten 

mittaaminen

Lääketieteellinen 

tutkimus, kirjallisuus
Sairaalaoperaatiot Valitusten käsittely

Hoidon 

koordinointi

Lääkereferenssit

Kotihoito, 

(Liikuntapäiväkirja, 

Ravintopäiväkirja, 

Lääkintäpäiväkirja,) 

Sairastumiset , 

Tuntemukset

Tiedotteet,                     

Web-sivustot,     

Yhteisöt

Tiedon keräys ja 

analysointi (GPS, sokeri, 

verenpaine etc), 

Mittarit ja rajat

Säännölliset 

tarkistukset, 

Kotihoitoprosessit 

Yhteisöt, 

vertaistuki, 

Lääkärin 

osallistuminen
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Ihmiset keräävät suuren määrän tietoa erilaisien aktiviteettilaitteistojen avulla 

omasta terveydestään. GPS, sykemittarit, aktiivisuusrannekkeet ja erilaiset veren 

ominaisuuksien kotimittarit ovat yleistyneet käytössä. Terveyden vaaliminen ja 

ylläpito on noussut tärkeäksi elämänalueeksi. Näitä tietoja voidaan jo nykypäinä 

tallentaa erilaisiin palveluihin. Yhdessä hoitotieteen tietojen kanssa ne toimivat 

vastaanottokäyntiä huomattavasti laajempana ja pitkäaikaisempana tietolähteenä. 

Ihmiset ovat hoitoon hakeutuessaan kiinnostuneita tiedoista, jotka helpottavat 

päätöstä hoitoon ohjautumisen tarpeesta, mahdollistavat mahdollisimman laajan 

taustatiedon antamisen hoitavalle lääkärille ja tukevat edellytyksiä 

mahdollisimman oikealle ja kohdistetulle hoidolle. (Walshe et al. 2011, 324–325.)  

Eläinterveydenhuollossa ollaan myös etenemässä kotihoidon ja – seurannan 

suuntaan. Esimerkiksi ylipaino on nykyisin myös lemmikkieläinten suurimpia 

ongelmia. Ratkaisu on eläinten omistajien kouluttamisessa oikeisiin valintoihin ja 

asenteiden muuttamisessa lemmikin päivittäisessä hoidossa. Elintasosairauksien 

ennaltaehkäisyyn ja liikunnan määrän mittaamiseen on kehitetty erilaisia 

välineitä. Tractive MOTION for Pets on eläimen kaulapantaan kiinnitettävä 

aktiivisuuden seurantalaite, joka lähettää keräämänsä liiketiedon omistajan 

älypuhelimeen Bluetooth yhteyden kautta. Sovellus on saatavissa yleisimpiin 

käyttöjärjestelmiin (Apple, Android, Windows). Eläimen aktiivisuudesta 

kerääntyy pisteitä, joita voi verrata muiden eläimien pisteisiin ja joita voi jakaa 

ystäville. Näin sovellus hyödyntää myös yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.  

(https://tractive.com.)  

Toinen esimerkki eläinten terveydenhuollon omaehtoisesta seurannasta on 

hevosille suunniteltujen Polar Equine sykemittarit, jotka ovat jo pitkään olleet 

käytössä kilpahevosilla. Sykemittarin ja integroidun GPS laitteen avulla voidaan 

tallentaa harjoituksen vaiheet ja eläimen fysiologisen tila. Saatua tietoa voidaan 

analysoida ja hyödyntää harjoittelun suunnittelussa ja terveyden kannalta parhaan 

harjoituskäytännön optimoinnissa. ( http://www.polar.com/en/products/equine. )  

 

 

https://tractive.com/
http://www.polar.com/en/products/equine
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3.2 ERP järjestelmien implementoinnin haasteet 

 

ERP järjestelmien implementoinnissa esiintyy myös haasteita. Van Merode et al. 

(2004) mukaan nämä voidaan jakaa implementointi- ja rakenteellisiin ongelmiin. 

Tyypillisesti implementointiin liittyvät ongelmat liittyvät prosessien ja 

järjestelmän yhteen sovittamiseen sekä tiedon sijaintiin ja laatuun organisaatiossa, 

kun taas rakenteelliset ongelmat liittyvät tiedon saatavuuteen ja laatuun. Tieto ja 

prosessit voivat olla esitetty usealla eri tai vaihtoehtoisella tavalla. Yhden 

järjestelmän avulla on hankalaa saada optimoitua kaikkia prosesseja. (van Merode 

et al., 2004, 493.) 

Davenport (1998) on todennut, että suuri osa ERP implementointien 

epäonnistumisesta on johtunut järjestelmän ja liiketoimintatarpeiden 

yhteensopimattomuudesta. (Davenport, 1998, 129.)  Botta-Genoulaz et al. (2006) 

selittää tämän johtuvan johdon oletuksesta, että toiminnanohjausjärjestelmä on 

kuin mikä tahansa tietokoneella toimiva ohjelmisto. ERP järjestelmän 

onnistumisen edellytyksiä on johdon ja henkilöstön toimintatapojen ja prosessien 

muuttaminen järjestelmää hyödyntäväksi. Se ei ole pelkkä ohjelmisto. (Botta-

Genoulaz et al., 2006, 205.) 

Becker et al. (2003) toteavatkin, että aivan liian usein tuotteen laatu määritellään 

tuotteen ominaisuuksien perusteella eikä sen käyttöön sopivuuden perusteella. 

Käyttöön sopivuuden tulisi olla laatuohjaukseen perustuvan toiminnan 

lähtökohtana.  Järjestelmän mallintamisen tulisi tukea useita eri 

käyttäjänäkökulmia.  

 

3.3 Arvoa tuottavan ERP järjestelmän periaatteet 

 

Palvelun todellinen arvo syntyy ja määritellään käytössä, palvelun hyödyntämisen 

eduista tietyssä tilanteessa. Palvelun arvo perustuu sen kykyyn joustaa eri 

tilanteissa ja sen voi määritellä ainoastaan palvelun hyödyntäjä, joka osaltaan 

osallistuu arvon luontiin omaa osaamistaan ja taitojaan hyödyntämällä. Tämän 
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ymmärtäminen edellyttää huomion siirtämisen tuotannosta hyödyntämiseen, 

tuotteesta prosessiksi ja liiketoimesta suhteeksi (Vargo et al. 2008 145, 150.) 

Teknologian hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys, käyttäjien osallistuminen ja 

olemassa olevan teknologian taso ovat merkityksettömiä mikäli teknologiaa ei 

käytetä tarkoitukseensa.  Amoyako-Gyampah (2005) esittää tutkimuksessaan, että 

käyttäjien tuntema hyöty ja helppokäyttöisyys korreloivat merkittävästi 

muutostarpeen ja luontaisen käyttötarpeen kanssa. Vastaaminen olemassa olevaan 

tarpeeseen lisää asiakastyytyväisyyttä ja käyttöä, mikä edelleen lisää aikomusta 

käyttää järjestelmää. Tarpeen esiin tuominen käyttöönoton yhteydessä 

tapahtuvassa koulutuksessa voi edesauttaa järjestelmän suurempaa käyttöä ja 

käyttäjien tuntemaa hyötyä.  (Amoako-Gyampah, 2005, 1233.)   

Toimittajat ovat monessa tapauksessa huomioineet arvon syntymisen käytössä 

tarjoamalla ratkaisuja tuotteiden sijasta. Tuli et al. (2009) esittää, että toimittajien 

ja asiakkaiden näkemys siitä, mikä on ratkaisu eroavat toisistaan. Asiakkaat 

sisällyttävät ratkaisuun vaatimusmäärittelyn, räätälöinnin ja integroinnin, 

käyttöönoton ja käyttöönoton jälkeisen tuen. Toimittajien näkemys on 

yksinkertaisempi käsittäen räätälöidyn ja integroidun tuotteen ja palvelun. 

Asiakkaat eivät aina itsekään osaa määritellä tarpeitaan. He toivovat toimittajan 

ymmärtävän heidän laajempia liiketoimintatarpeitaan, niin nykyisiä kuin tulevia, 

ja kysyvän oikeat kysymykset tarpeiden esille tuomiseksi. Joustavat ja 

näkymättömät integroinnit ja luotettava käyttöönoton tuki määrittävät ratkaisun 

onnistumista. Pitkäaikainen asiakassuhde ja jatkuva tuki on onnistuneen ratkaisun 

kulmakivi. (Tuli et al. 2009, 5-7.)  

Laajassa tutkimuksessa asiakkaiden päätöksenteon kriteereistä ERP järjestelmää 

hankittaessa Keil & Tiwana (2006) esittävät kustannusten, toiminnallisuuden, 

luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden olevan itse järjestelmän arvioinnin 

elementtejä, minkä lisäksi käyttöönottoon liittyviä päätöksenteon kriteereitä ovat 

kustomoinnin helppous, käyttöönoton helppous ja tuki. (Keil & Tiwana, 2006, 

258.)  
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Tuottaakseen lisäarvoa käyttäjälleen järjestelmän tulee tarjota yritykselle 

mahdollisuuden yrityksen kilpailukyvyn parantamiselle tiedon tallentamisen, 

siirtämisen ja jakamisen sekä hyödyntämisen kautta. (Li, 2006,159.) 

Botta-Genoulaz (2006, 205) esittää lisäksi toimivan ERP järjestelmän tuottavan 

aineellisia ja aineettomia etuja tiedon laadullisen parantumisen ja saatavuuden, 

varastojen pienenemisen ja tuottavuuden paranemisen avulla, kuitenkin ainoastaan 

silloin, kun järjestelmää hyödyntävät toimintatavat ja prosessit on otettu käyttöön.  

Menestyvät yritykset ovat siirtyneet lisäarvon tuottamisen ajatuksesta arvoa 

luovan järjestelmän ja toiminnan rakentamiseen yhteistyössä verkostonsa kanssa.  

Toimittajat, yhteistyökumppanit, asiakkaat tuottavat yhdessä arvoa koko 

verkoston osaamista hyödyntämällä. (Normann ja Ramirez, 2000, 66.) 

Tutkittaessa palvelujen ja valmistusteollisuuden eroja ja niiden vaikutuksia ERP 

järjestelmien hyödyntämisessä on tarpeen huomioida palveluiden ominaisuudet 

kuten työvoimaintensiivisyys, asiakaskontaktien ja palvelujen räätälöinnin määrä. 

Asiakkaan osallistuminen palvelun tuottamiseen ja palvelun hyödyntäminen 

tuottamispaikalla ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat palvelun 

tuottamiseen. (Botta-Genoulaz et al., 2006, 207.) ERP järjestelmän avulla voidaan 

tuottaa raportteja asiakkaiden ominaisuuksista ja palvelujen keskimääräisestä 

kestosta, minkä avulla palvelujen varaaminen oikeaan aikaan ja oikealla kestolla 

mahdollistuu. Näin voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä. (Botta-Genoulaz et 

al., 2006, 210.) 

Terveydenhuollon organisaatioiden tietotarpeista tehdyn kirjallisuusanalyysin 

perusteella Ford et al. (2012, 260) teki huomioita seuraavista tiedon saantiin 

liittyvistä tarpeista: 

- tiedon käytön ja saatavuuden kehittäminen  

- terveydenhuollon keskitetty tietojärjestelmän puuttuminen 

- terveydenhuollon julkaisujen ja tiedon luokittelu ja organisointi on 

puutteellista 

- terveydenhuollon ammattilaisten tiedonhakumenetelmien hallintaa ja 

tiedon tarpeen identifiointia tulee kehittää 
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- terveyden ylläpitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvä tutkimus. 

Khan et al. (2012, 1240–1241) korostavat niin ikään tiedon keräämisen, 

saatavuuden ja käytön kehittämistä julkisen terveydenhuollon revoluutiossa. He 

nostavat esiin sosiaalisen median mahdollisuudet verkostoitumisessa ja tiedon 

jakamisessa. Tässä tulee kuitenkin huomioida lain mukaisen toiminnan 

vaatimukset tiedon luottamuksellisuuden, oikeellisuuden, autentikoinnin ja 

saatavuuden suhteen. 

Internet tarjoaa mahdollisuuden tiedon hakuun, saatavuuteen ja tarjontaan sekä 

tietoon liittyvään kommunikaation. Jadad (2000) korostaa tiedon lajittelun ja 

arvioinnin merkitystä käytettäessä tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. 

Jadad (2000, 362–365.) 

Bose (2003) integroi organisaation tiedon liiketoiminnan järjestelmiin. Tiedon on 

oltava saatavissa tarvittavassa muodossa henkilöillä, jotka sitä tarvitsevat, silloin, 

kun he sitä tarvitsevat. Järjestelmän on tuotettava asiakkaalle arvoa tietoa 

yhdistämällä ja tuettava terveydenhuollon kliinisiä, taloudellisia ja hallinnollisia 

prosesseja. (Bose 2003, 65.)  

Gummerus et al. (2004, 182) tutki terveydenhuollon online-palvelun 

menestystekijöitä asiakaslojaliteetin näkökulmasta. Tutkimus osoitti, että 

luottamus (trust) on asiakastyytyväisyyden suurin ennustaja terveydenhuollon 

online palveluissa. Luottamus perustuu asiakaskokemukseen ja edellyttää 

kokonaisvaltaista palvelun laatua. Palvelun tulee täyttää asiakkaan tarpeet, vastata 

heidän odotuksiinsa vuorovaikutuksen tasosta ja vakuuttaa asiakkaat palvelun 

turvallisuudesta. Lisäksi käyttäjäliittymän tulee ilmentää laatua niin tekniseltä 

toteutukseltaan kuin designiltaan, joskaan tämä ei vaikuta luottamuksen syntyyn 

yhtä vahvasti kuin muut edellä mainitut tekijät. 
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4. Ohjelmistotuotanto ja vaatimusmäärittely 

 

ERP järjestelmän vaatimusmäärittelyssä on huomioitava asiakkaan tämänhetkiset 

prosessit ja tila (AS-IS) sekä tulevaisuuden suunniteltu tila (TO-BE). Alla 

kuvataan Johansson et al. (2012) mukaisena näkökulma ERP järjestelmän 

vaatimusten tunnistamista ja kuvaamista. Siinä yhdistetään strategisen johtamisen, 

käyttötilanteiden ja ohjelmisto- ja systeemisuunnittelun näkökulmat yhteiseen 

rakenteeseen.  

 

Kuvio 3. Malli liiketoimintavaatimusten tunnistamiselle ja esittämiselle ERP 

järjestelmässä. (Johansson et al. 2012 mukaillen Jarke et al. 1998, 157, 15.) 

Mandl et al. (2001) kuvaa ERP järjestelmältä vaadittavia ominaisuuksia 

seuraavasti: 

 Kattavuus. Järjestelmän tulisi mahdollistaa tietojen tallentaminen siten, 

että ne vastaavat julkisia vaatimuksia (lainsäädäntö ja ohjeistukset) ja 

mahdollistavat tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Tämä edellyttää usein 

avoimia tai standardisoituja rajapintoja, kuten HL7 (Health Level 7), joka 

on kansainvälinen terveydenhuollon standardi potilastietojen siirtämiseen, 
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DICOM (Digital Imaging and Communications for Medicine) digitaalisten 

kuvantamislaitteiden tiedonsiirtoa, tulostusta tai tallentamista varten 

kehitetty standardi, sekä X12 standardia autorisoinnin, viittausten tai 

maksuliikenteen tiedonsiirtoa varten. Lisäksi asiakkailla tulisi olla 

saatavuus omiin tietoihinsa. 

 Saavutettavuus. Tiedon tulisi olla saatavissa esimerkiksi hätätapauksissa ja 

potilaan muissa konsultaatioissa ja testien oton yhteydessä. Lisäksi tieto 

tulisi olla käytettävissä yksilöimättöminä esimerkiksi tutkimukseen tai 

julkisen terveydenhuollon käyttöön. 

 Yhteentoimivuus erilaisten järjestelmien välillä tulisi mahdollistaa. Tämä 

lisää tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia. Yhteentoimivuuden eräänä 

edellytyksenä voidaan nähdä tiedon laadun yhtenäistäminen. 

 Luottamuksellisuus. Henkilötietojen ja yksityisyyden suojan ja tiedon 

saavutettavuuden välille on mahdollistettava tasapaino. 

 Vastuullisuus. Tiedon muokkausmahdollisuuksia myöhemmin on 

rajoitettava. Potilaalla tulisi kuitenkin olla oikeus tiedon tulkitsemiselle. 

Lisäksi heidän oikeuksiinsa tulisi kuulua mahdollisuus saada tietoonsa 

raportti omien tietojensa käytöstä samoin kuin mahdollisuus halutessaan 

rajoittaa näiden saatavuutta.  

Edellisten lisäksi on huomioitava tiedon siirtämisen mahdollisuudet, kun 

laitteistoja ja järjestelmiä uusitaan. (Mandl et al., 2001, 283-287.) 

Järjestelmää suunniteltaessa ja käyttöönotossa on hyvä huomioida myös 

järjestelmään kohdistettavat epäilyt. Tutkittaessa terveydenhuollon 

asiantuntijoiden asenteita ERP järjestelmän käyttöönottoa kohtaan tunnistettiin 

seuraavat käyttöönoton esteet: 

1) Kustannukset. Lääkärit pohtivat oliko ERP järjestelmän käyttöönotto ja 

käyttö edullista ja saako käytöstä todellista taloudellista etua. Erityisesti 

huolettivat alkuinvestoinnin hankinta ja investoinnin takaisinmaksuaika 

sekä käytön aiheuttamat kustannukset, kuten järjestelmätuki, huollot ja 

päivitykset. 
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2) Tekniset kysymykset. Järjestelmien monimutkaisuus ja käytettävyys olivat 

integrointien ohella tärkeitä teknisiä kysymyksiä. Myös laitteiden 

kustannukset olivat huolen aihe. 

3) Ajan puute. Pelko järjestelmän valintaan, koulutukseen ja käyttöönottoon 

sekä käyttöön liittyvän ajankäytöllisen kuormituksen kestämättömyydestä. 

4) Psykologiset esteet, kuten epäily siitä, voiko ERP parantaa potilaiden 

hoitoa ja tuloksia. Tiedon omistajuudesta oli myös epäilyjä. 

5) Sosiaaliset esteet, kuten pelko toimittajien kyvyistä ja mahdollisuuksista 

tuottaa ja toimittaa riittävää laatua järjestelmässä ja tuessa. Myös tiedon 

syöttämiseen käytetty aika koettiin olevan pois asiakkaaseen käytetystä 

ajasta. 

6) Laki. Tiedon salassapito ja turvallisuus kyseenalaistettiin. Tiedon 

päätyminen vääriin käsiin pelättiin aiheuttavan laillisia ongelmia. 

7) Organisatoriset kysymykset. Suurilla vastaanotoilla ja vastaanotoilla, joilla 

oli yhteyksiä sairaalaan oli suurempi käyttöönotto-osuus kuin pienillä 

vastaanotoilla.  

8) Muutosjohtamisen haasteet – johtamisen puute, vastustus, osallistumisen 

vähyys ja organisaatiokulttuurin muutoksen hitaus tai puute aiheutti 

käyttöönoton haasteita.  

9) Muutosvastarinta, uskomukset järjestelmän aiheuttamista työmäärän 

lisääntymisestä tai epäoikeudenmukaisuudesta sekä huoli vaikutuksista 

työn turvallisuudelle aiheuttivat muutosvastarintaa.  

(Frize, 2012, 12–16, Braunstein, 2013, 8.) 

 

Järjestelmän myynnin ohella on edellä mainittuihin esteisiin kiinnitettävä 

huomiota ja tuettava käyttöönottoa koulutuksen ja tuen avulla. Myös 

implementointivaiheen opit on hyvä kerätä hyödyksi seuraavia päivityksiä tai 

laajennuksia varten ja tulevien toiminnallisuuksien hyödyntämistä silmällä pitäen. 

Alla kuvataan Li et al. (2006) mukaisen ERP järjestelmän 

implementaatiovaiheessa syntyneen tietotaidon hyödyntämistä uusien 

järjestelmänosien käyttöönotossa.  
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Kuvio 4. Li et al. Tietojohtamisen malli ERP järjestelmän käyttöönotossa. (Li et 

al. 2006, 166)  

Työn tilannut yritys on suunnitellut mahdollistavan toiminnanohjausjärjestelmän 

ja sen levityksen pilvipalvelumallina. Software as a Service (SaaS) on malli 

ohjelmistojen myyntiin ja levitykseen, missä ohjelmisto tarjotaan tyypillisesti 

samanlaisena kaikille asiakkaille internet verkon ylitse ja suoritetaan keskitetysti 

palveluntarjoajan palvelimelta. Palvelulle on tyypillistä skaalautuvuus sekä ylös- 

että alaspäin.  Palvelua laskutetaan yleensä käytön mukaan. (Järvi et al., 2011, 

10.) Mladenow et al. (2012, 213) sekä Gerhardter et al. (2013, 172) esittävät 

pilvipalvelujen soveltuvan erityisesti start-up sekä pienille ja keskisuurille (SME) 

yrityksille.  

Asiakkaalle palvelut mahdollistavat kevyet investoinnit, nopean käyttöönoton ja 

käytön mukaisen laskutuksen. Lisäksi päivitykset ja huoltotoimenpiteet ovat 

automaattisesti huolehdittu palveluntarjoajan toimesta.  Palvelut ovat käytettävissä 

verkon yli mistä tahansa lähes millä laitteella tahansa. Tietoturvan kannalta 

pilvipalvelujen käyttö on asiakkaalle usein jopa parempi ratkaisu kuin omat 

palvelimet, koska isännöinti (hostaus) tapahtuu sellaisen toimijan toimesta, jonka 

ydintoimintaan tietoturva kuuluu. (Järvi et al., 2011, 12). Mladenow et al. (2012, 

214) korostavat pilvipalvelujen joustavuutta teknologisten mahdollisuuksien ja 

asiakasvaatimusten muutosten suhteen. Gerhardter et al. (2013, 172) esittää niin 

ikään erääksi pilvipalvelu toiminnanohjausjärjestelmän eduksi sen 

ajantasaisuuden – päivityksiä tehdään markkinoiden vaatimusten perusteella 

jatkuvasti. 
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Pilvipalvelut voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia liiketoimintamalleiltaan ja 

toimintatavoiltaan. Järvi et al. (2011, 21) esittelevät kolme arkkityyppiä: 

Itsepalvelu-SaaS, Myynti-Saas ja Enterprise-Saas, jotka eroavat sekä toimittajan 

että asiakkaan näkökulmasta tuotteen, myynnin ja markkinoinnin sekä tuki-

palvelujen laajuuden, työmäärän ja varioitavuuden suhteen. Tämä tulee huomioida 

palvelua kehittäessä ja hinnoitellessa. 

Itsepalvelu-Saas on vakiotuote, jonka asiakas itsenäisesti lataa verkosta. 

Tukitoiminnot tapahtuvat yleensä suoraan tuotteesta tai tukisivustojen kautta. 

Palveluntarjoaja ja asiakas eivät ole suorassa kontaktissa keskenään, myyntikin 

tapahtuu suoraan verkkosivujen kautta. Palvelun käyttöönotossa ei ole kitkaa eli 

ominaisuuksia, jotka vaikeuttaisivat ostamista ja käyttöönottoa. 

Myynti-Saas on sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta hieman 

monimutkaisempi ja vaatii kummaltakin osapuolelta panostusta ja riskinottoa, 

mikä johtaa liikesuhteeseen. Tuote on molempien liiketoiminnalle 

merkityksellisempi, ja sen valinta ja mahdollinen vaihtaminen aiheuttaa 

asiakkaalle jonkin verran kitkaa. Myynti-Saas vaatii palveluntarjoajalta myös 

enemmän panostusta myynnin suhteen sekä tukitoiminnoissa.  

Enterprise-SaaS tuote on usein laaja ja asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittisiä 

toimintoja tukeva. Palveluntarjoajan on panostettava myynti- ja tukitoimintoihin, 

koska tuotteen ja liikesuhteen on lunastettava yksilöity arvolupaus ja vakaa 

luottamustaso. (Järvi et al. 2011, 21). 

Itsepalveluperiaate edellyttää tuotteelta piirteitä, jotka helpottavat käyttöönottoa ja 

hyödyntämistä. Kokeilumahdollisuus ja  vakiomallinen laskutus lisäävät 

läpinäkyvyyttä ja helppokäyttöisyys tukee sujuvaa käyttöä ilman laajamittaista 

tukitarvetta. Usein itsepalveluperiaatteella toimivat SaaS – tuotteet hyödyntävät 

myös käyttäjäyhteisöä tuki- ja käyttöohjeistuksessa – vertaisryhmän menetelmiä 

ja ohjeita voidaan hyödyntää suoraan omissa tarpeissa. Jos palveluntuottaja 

rakentaa avoimet rajapinnat tuotteeseensa, tämä mahdollistaa asiakkaille tuotteen 

jatkojalostamisen omiin tarpeisiin ja toisaalta tukee myös uuden liiketoiminnan 

syntymistä. (Järvi et al. 2011, 45.)  
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Tuotekehitys tulee sovittaa pilvipalvelujen kannalta toimivaksi – yksi tuoteversio 

kaikille asiakkaille ja kehittäjille, asiakaslähtöinen kehittäminen ja nopeat 

iteroinnit ja tuotesyklit vaativat tuotekehityksen ja asiakasrajapinnan välisen 

etäisyyden kaventamista ja jatkuvaa, koko tuotteen elinkaaren kattavaa 

yhteistoimintaa. Ketterät menetelmät tarjoavat tähän hyvät mahdollisuudet. (Järvi 

et al. 2011, 85.)  

Pilvipalveluiden tulisi vakuuttaa asiakas tietoturvan korkeasta laadusta. Tämä on 

yleisesti eräs suurista huolenaiheista siirryttäessä pilvipalveluihin. Tietojen 

tallennuspaikka on hyvä olla tiedossa sopimusta tehdessä.  

Tietojen omistajuus on asiakkaan yritystoiminnan kannalta olennainen asia – 

esimerkiksi ovatko tiedot mahdollista siirtää tarvittaessa muihin järjestelmiin on 

järjestelmää vaihdettaessa keskeistä. Järjestelmän toimintavarmuus erityisesti 

yrityksen ydintoimintaa tukevissa toiminnoissa on olennaista. Järjestelmän 

varmuus riippuu paitsi mahdollisista palveluntuottajan katkoksista, myös oman 

verkkoyhteyden laadusta. Teknisen tuen laatu ja kustannukset on hyvä olla 

selvillä ennen pilvipalveluiden käyttöönottoa.  

Pilvipalveluiden käytettävyys on niiden pitkäaikaisen käytön edellytys. Kaikkien 

järjestelmää käyttävien sidosryhmien näkökannat on hyödyllistä kuulla ennen 

lopullista päätöstä käyttöönotosta ja järjestelmän tarjoamat rajapinnat ja 

integraatiot on hyvä olla selvillä mahdollisia jatkokehityksiä silmällä pitäen. 

(Mäkilä, 2011,13.) 
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5. Tapaustutkimus erityistoimialalla 

 

5.1 Yritys ja eläinterveydenhuollon markkina Suomessa 

 

Finnish Net Solutions on ihmisläheinen ohjelmistoyritys, joka tuottaa palvelunsa 

käyttäen työtapoina ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä.  Yritys on perustettu 

2001 ja sen liikevaihto 2014 oli noin 2 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 

2014 lopussa 27 työntekijää. Toimialoina ovat erikoistoimialojen ratkaisut 

eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät sekä hoitoalan potilaskortisto- 

ja laskutusjärjestelmät. Lisäksi tehdään tilaustyönä räätälöityjä ohjelmistoja.  

Yritys on eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmissä alan 

markkinajohtaja Suomessa. Se toimittaa yli 100 suomalaisille 

eläinlääkärivastaanotoille Provet – järjestelmän tuotteita. Provet Win on suunnattu 

kunnaneläinlääkäreille, Provet Net eläinterveydenhuollon vastaanotoille ja lisäksi 

tarjolla on näihin lisäpalveluita, kuten nettiajanvaraus, lääkitysohjeiden 

tarratulostus tai Provet-mobi mobiiliyhteys.  

Eläinterveydenhuollon suuret ketjut Animagi ja Univet, jotka tekivät päätöksen 

toimintojensa yhdistämisestä tutkimuksen aikana sekä Tuhatjalka ovat yrityksen 

asiakkaita. Helsingin Yliopistolliselle eläinsairaalalle on toimitettu 

yliopistosairaalalle optimoitu ja räätälöity versio tuotteesta. Yrityksen tuottamia 

eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmiä käyttää jo sadat suomalaiset 

eläinlääkärit.  

Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa lähivuosien aikana Eurooppaan. 

Tämän työn pohjaksi haluttiin tietoa suuren eurooppalaisen markkinan tarpeista. 

Yrityksen historian aikana luodut läheiset suhteet suomalaisiin 

eläinterveydenhuollon edustajiin ovat muodostaneet yritykselle osaamista 

eläinterveydenhuollon prosesseista ja työkaluista. Tätä kokemusta voidaan 

hyödyntää siirryttäessä kansainvälisille markkinoille, huomioiden kuitenkin 

kunkin markkinan erityispiirteet. 
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Kehitys ja kansainvälistymissuunnitelmat suuntaavat toimintaa helposti 

saavutettavien ja levitettävien pilvipalvelujen suuntaan. 

 

5.1.2  Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus tietojohtamista tukevan ERP järjestelmän ominaisuuksista Saksan 

markkinoilla suunniteltiin soveltaen Johansson et al. 2012 mallia 

liiketoimintavaatimusten tunnistamiselle ERP järjestelmää suunniteltaessa.  

 

Kuvio 5. Liiketoimintavaatimusten tunnistaminen ERP järjestelmän kehityksessä. 

(Mukaillen Johansson et al. 2012). 

AS-IS tilannetta varten selvitettiin markkina- ja kilpailija-analyysien avulla 

markkinan yleiset vaatimukset ja lain edellyttämä toiminta. Vastaanottojen 

ydinprosessien ja käyttötilanteiden selvittämiseksi tehtiin kyselytutkimus. Lisäksi 

hyödynnettiin yrityksen omaa aiempaa kokemusta alasta ja jakelusta. TO-BE 

tavoitetilaa muotoillaan yhdistämällä ja soveltamalla AS-IS tutkimuksen 
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tuottamia tietoja ja kirjallisuuden ja tutkimuksen tarjoamaa tietoa, joka on 

pääasiassa ihmislääketieteen saralta. Eläinlääketieteen alueella tietojohtamisen 

alan tutkimuksia ei ole kirjoittajan tietojen mukaan käytettävissä. Eräät 

informaatioteknologia-alueen artikkelit ovat kuitenkin kuvanneet tiedon tarvetta 

eläinlääketieteessä.  

 

5.1.3  Kyselytutkimus eläinterveydenhuollon vastaanotoille 

 

Yleisen markkinatilanteen ja ympäristötekijöiden tutkimuksen lisäksi tehtiin 

kyselytutkimus nykyisten prosessien, käytäntöjen ja menetelmien selvittämiseksi. 

Osa kysymyksistä selvitti AS-IS tilaa eläinterveydenhuollon vastaanotoilla ja osa 

pyrki selvittämään TO-BE toivetilaa kuvaavia vaatimuksia. 

 

5.1.4 Kyselytutkimuksen menetelmät ja tavoitteet 

 

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen yhdistelmänä 

seuraavasti: 

Kirjoittaja tutustui Saksan eläinlääkäritoimintaan eläinlääkärivastaanottojen 

verkkosivujen ja eläinlääketieteen järjestöjen, kuten muun muassa BTK 

(BundesTierärztekammer), bpt (bundesverband praktizierende tierärtzte) ja GVG 

(Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) verkkosivujen ja epävirallisten 

haastattelujen avulla.  

Kyselytutkimuksen runko ja kysymykset valmisteltiin pohjautuen Suomessa 

käytössä oleviin Provet eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmässä 

tunnistettuihin prosesseihin, mukaillen ja yhdistäen saksalaisten eläinlääkärien 

verkkosivustoilta kerätyn tiedon kanssa tarjolla olevista palveluista. 

Kyselylomake pyrittiin laatimaan Hirsjärvi et al. (2013) laadintaohjeiden mukaan 

selkeäksi ja kysymyksinä käytettiin spesifisiä kysymyksiä 

monivalintavaihtoehdoilla vastaamisen helpottamiseksi ja tutkimuksen 
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yksinkertaistamiseksi. (Hirsjärvi et al. 2013, 202). Kyselyn täyttämisen kestoksi 

arvioitiin noin 10-15 minuuttia.  

2014 eläinlääkärivastaanoton listamuotoisesta luettelosta otettiin 

satunnaisotannalla 195 eläinlääkäriä. Niille, joille löytyi sähköpostiosoite, 

lähetettiin kyselytutkimus surveymonkey (https://fi.surveymonkey.com) 

tutkimusyökalun avulla 21.10.2014. Kaikkiaan 131 e-mail kyselyä lähetettiin 

ensimmäisessä keräilyssä. Vastausaikaa kyselyyn oli noin kaksi viikkoa 6.11.2014 

asti. Kyselyaikana tehtiin 3 muistutusviestiä niille, jotka eivät vielä olleet 

vastanneet.  Kaikki vastaukset, joita saatiin vain 6 kappaletta, vastattiin lähetystä 

seuraavien 2-3 päivän aikana.  

Niille vastaanotoille, joille ei ollut julkisesti saatavissa sähköpostiosoitetta, 

soitettiin. Vastaanotoilta pyydettiin suullista haastattelua tai vaihtoehtoisesti 

sähköpostiosoitetta. Yksi vastaus saatiin näissä puhelinkyselyissä. 

Vastausmäärän ollessa kovin pieni päätettiin laajentaa kyselyä. 203 uutta 

eläinlääkäriä lisättiin satunnaisotannalla mukaan tutkimukseen. 140:lle lähetettiin 

e-mail kysely 4.11.2014. Tähän kyselyyn saatiin vain yksi vastaus. 

Kokonaisuudessaan tuloksena 7 vastausta, joista 1 epätäydellisesti täytetty. Myös 

kyselyn laajennuskierroksella vastaukset saatiin välittömästi lähetystä seuraavina 

päivinä.  

Vastauksia kerättiin vielä Saksassa 6.11 – 14.11.2014 välisenä aikana 

henkilökohtaisten praktiikkavierailujen avulla Münchenissä, Ulmissa, 

Stuttgartissa, Karlsruhessa, Giessenissä ja Hannoverissa.  Münchenin 

FECAVA/DVG – eläinlääketieteen messuilla 6-8.11 sekä Hannover bpt – 

vastaanottoeläinlääkärien konferenssissa (14.11) kerättiin lisäksi osallistujilta. 

Näissä kyselyissä saatiin yhteensä 27 vastausta, joista 4 hylättiin, koska kyseiset 

vastaajat olivat eläinlääketieteen opiskelijoita, mutta eivät vielä ammattia 

harjoittavia eläinlääkäreitä. Todettiin kuitenkin, että tämä kohderyhmä olisi 

mahdollisen jatkotutkimuksen kohde. Lisäksi messuilla tehtiin epävirallisia 

kvalitatiivisia haastatteluja kilpailijoiden, kuvantamislaite-, eläinravinto- ja 

file:///D:/FNS/(https:/fi.surveymonkey.com)
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lääketoimittajia ja tukkureita sekä alan järjestöjen edustajia yleisesti alan tilasta 

maassa.  

Tutkimuksen saatiin 7 vastausta e-mail kysymyksen kautta ja 23 hyväksyttyä 

vastausta henkilökohtaisten haastattelujen avulla. Tätä määrää ei voida pitää 

saksalaisen eläinterveydenhuollon vastaanottoja edustavana otoksena. Tuloksia 

käytetään suuntaa antavina apuina oman päätöksenteon tueksi.  

Tutkimuskysymykset käännettiin suomen kielestä saksan kielelle 

käännöstoimistossa ja käännöksen tarkasti Suomessa työskentelevä saksalainen 

eläinlääkäri. Henkilökohtaisia haastatteluja tehdessä huomioitiin, että termistö ja 

käsitteet eivät ole kaikille vastaajille tuttuja. Kysymyksen otsikointi 

toiminnanohjausjärjestelmästä herätti kysymyksiä. Vastaajat eivät mieltäneet 

käyttämäänsä järjestelmää tietojärjestelmäksi. Niin ikään Suomessa lähes 

synonyyminä käytettävät termit klinikka ja praktiikka erot aiheuttivat 

hämmennystä. Saksassa praktiikka on tyypillisesti pieni, yhden lääkärin 

vastaanotto, kun klinikka on jo laajemman varustuksen omaava usean 

erikoistuneen lääkärin toimipiste. Eräät vastaajat kokivat, että kaikki kysymykset 

eivät koskeneet heitä käytetyn termistön vuoksi. Kyselytutkimuksen saatteeksi 

liitettiin lyhyt viesti, jossa esiteltiin tutkimuksen tavoitteet ja toimeksiantaja 

yritys. Tutkimuksen edetessä todettiin, että saatteen viesti on saattanut vaikuttaa 

joidenkin vastaanottajien vastaamishalukkuuteen. Markkinointitoimenpiteisiin 

suhtauduttiin vastaanotoilla varauksella. 

 

5.2 AS-IS tilanne ERP järjestelmän suunnittelemiseksi 

 

ERP – järjestelmän tulee perustua asiakkaan toimintaprosesseihin. ERP - 

järjestelmää suunnitellessa kartoitetaan nykyhetki sekä kirkastetaan pitkän 

aikavälin tavoitteet. Järjestelmän sekä muutosjohtamisen avulla prosessit 

rakennetaan tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaat toivovat 

ratkaisun toimittajan ymmärtävän heidän toimintaansa laajemmin koko 

liiketoiminnan kannalta nyt ja tulevaisuudessa.  
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Nämä vaatimukset huomioiden tutkimuksessa kartoitettiin Saksan 

eläinterveydenhuollon markkinaa, sen toimintaa ja käytössä olevia prosesseja. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää internetissä pilvipalveluna myytävän 

toiminnanohjausjärjestelmän pohjaksi ne periaatteet ja käytännöt, joiden pohjalta 

Saksan eläinlääkärivastaanotoilla yleisesti ottaen toimitaan.  

Vastaanottojen toiminta eroaa luonnollisesti vastaanoton koon, erikoistumisen ja 

johtamiskäytäntöjen suhteen, ei ole kahta täysin samanlaista vastaanottoa. 

Kuitenkin on mahdollista erottaa kriittiset prosessit ja käytännöt, jotka voivat 

toimia perustana yleisesti tarjottavalle toiminnanohjausjärjestelmälle ja 

mahdollistaa vastaanottokohtaisten käytäntöjen hyödyntäminen erillisillä 

tietorakenteilla. Järjestelmän tulisi olla riittävän joustava, jotta erikokoiset ja eri 

periaatteilla toimivat vastaanotot voivat omaksua sen käyttöönsä ilman 

merkittäviä haasteita.  

ERP järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on usein toiminnan tehostamisen, 

laadun parantamisen ja yhdenmukaistamisen ja yleisen toiminnan seurattavuuden 

kohottaminen oman toiminnan kehittämiseksi.  

 

5.2.1 Markkinan ominaispiirteitä: asiakaskunta 

 

Saksalaiset eläinlääkärivastaanotot ovat pääasiassa 1 – 20 henkilöä työllistäviä 

pienyrityksiä. Saksan valtion tilastoraportin (2012) mukaan keskimäärin 

eläinlääkärivastaanotot työllistivät 5 henkilöä.  

Yritysmuodoltaan yli 9150 yrityksestä 7489 on yksityisyrityksiä, henkilöyrityksiä 

on 1032 kappaletta. Edellä mainituista eläinterveydenhuollon yrityksistä 8647 on 

eläinlääkärivastaanottoja, joissa työskenteli yhteensä 38 553 henkilöä.  

Yhteenlaskettu liikevaihto eläinhuollon alan yrityksillä oli yli 2.6 Mrd. euroa. Sen 

perusteella keskimääräinen liikevaihto on noin 288 000 euroa yritystä kohden. 

Eläinterveydenhuollon alueella kokonaisuudessaan työskenteli vuonna 2012 noin 
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41 500 henkilöä, joista 73,5 % palkattuina työntekijöinä. Henkilöstökuluihin 

laskettiin noin 561,4 Miljoonaa euroa, joista 79,2 % suoriin palkkoihin.  

Materiaalikustannukset eläinterveydenhuollon vastaanotoilla ylsivät 1.1 Miljardiin 

euroon, mikä on 65,2 % kaikista kuluista. Kulujen osuus kokonaisliikevaihdosta 

oli 62,3 %. Bruttoinvestoinnit olivat yli 92,4 miljoonaa euroa. 

 

Kuvio 6. Saksalaisen eläinlääkärivastaanoton kustannusrakenne vastaanottotyypin 

mukaisesti 2007. (Statistischen Bundesamt, 2012) 

Saksan eläinlääkäriliiton tilaston mukaan vuonna 2012 Saksassa oli hieman yli 10 

000 eläinlääkärivastaanottoa ja lähes 300 eläinklinikkaa. Eniten vastaanottoja on 

Bayerin (noin 1960), Niedersachsenin (noin 1320) ja Baden-Wurttenbergin (noin 

1000) ala-osastojen alueilla. Samoin eläinklinikoiden määrä oli näissä 

eläinlääkäriliiton alueissa suurin. Suhteutettuna asukaslukuun (koko Saksa noin 

81 miljoonaa vuonna 2013) ja eläimenomistajamäärään keskimäärin (noin 25 

miljoonaa vuonna 2013) eläinlääkärimäärä asukasta kohden vaihtelee 

osavaltioittain reilusta 1600 henkilöstä yli 4000 henkilöön eläinlääkäriä kohden. 

Suurin osa vastaanotoista on yksittäisvastaanottoja (76 %), joissa yksi eläinlääkäri 

vastaa pääosin vastaanoton hoitamisesta oman osaamisensa turvin. 

Yhteisvastaanottoja oli noin 22 %. Näissä kaksi tai useampi eläinlääkäri ottaa 
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vastaan erikoistumisensa mukaisesti yhteisissä tiloissa potilaita, jakaen usein 

vastaanottoon ja laitteisiin kohdistuvat kiinteät kustannukset.     

Saksan eläinlääkäriliiton tilaston mukaan kasvava enemmistö eläinlääkäreistä on 

naisia. Yli 50 vuotiaista lääkäreistä vielä enemmistö on miehiä, mutta nuoremman 

polven lääkäreissä naiseläinlääkäreiden määrä on moninkertainen 

mieseläinlääkäreihin verrattuna, esimerkiksi alle 30-vuotiaista 2501 eläinlääkäriä 

on naisia ja 374 miestä. Saksalaisiin yliopistoihin otetaan vuosittain yhteensä noin 

1000 uutta eläinlääketieteen opiskelijaa.  

Eläinlääkärivastaanotoista suurin osa on pieneläinvastaanottoja (5949 kappaletta), 

mutta sekavastaanottojen, eli vastaanottojen joissa hoidetaan sekä pien-, suur- että 

hyötyeläimiä määrä on lähes yhtä suuri, yhteensä 4807 kappaletta. Pelkästään 

hyötyeläimiin erikoistuneita vastaanottoja oli 1184 kappaletta. Hyötyeläimiin 

erikoistuneita klinikoita on Saksan eläinlääkäriliiton mukaan 28 kappaletta, joista 

20 Westfahlen-Lippen osavaltiossa. Vertailun vuoksi hevosiin erikoistuneita 

klinikoita on koko Saksan alueella yhteensä 81 kappaletta. (bpt statistik.) 

Tarkasteltaessa vastaanoton omistajan tuloja vuositasolla, Saksan valtion 

tilastoaineiston mukaan yksityisen pieneläinvastaanoton omistajan keskimääräiset 

vuositulot ovat 42 000 euroa, yksityisen suureläinvastaanoton omistajan 64 000 

euroa. Yhteisvastaanottojen omistajien keskimääräiset tulot ovat 63 000 euroa ja 

sekä pien- että suureläimiä hoitavien yhteisvastaanottojen omistajien tulot 57 000 

euroa. Tästä voidaan tulkita, että suureläinvastaanotto on kannattavampaa 

toimintaa omistajalleen kuin pieneläinvastaanotto. Lisäksi yhteisvastaanottojen 

omistajat hyötyvät yhteistoiminnastaan, kuitenkin siten, että eri 

vastaanottotyyppien (pien- ja suureläimet) yhdistäminen vähentää hyötyä. 

Voidaankin pohtia yhteisvastaanottojen tuottavan taloudellista etua omistajilleen 

erityisesti, jos he voivat osaamisellaan tukea toisiaan ja jakaa vastaanotosta 

aiheutuvat kustannukset. Materiaalien osuus vastaanottojen kuluista on 65,2 %. 

Henkilöstökulujen osuus on 14,4 % – 16,9 % riippuen siitä onko kyseessä 

yksittäis- vai yhteispraktiikka. Pohdittaessa taloudellisen tuloksen kehittämistä 

voidaan arvioida, että materiaalikustannusten hallinnalla voidaan parantaa myös 

tulosta.  (Statistische Bundesamt, 2012) 
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Statistische Bundesamt mukaan noin 2/3 hyötyeläimiä hoitavista lääkäreistä 

vuonna 2007 on miehiä, 1/3 naisia. Näiden lääkäreiden keski-ikä on 51 miehillä ja 

39 naisilla. Miesten keskimääräinen viikkotuntimäärä on 53 tuntia ja naisten 39 

tuntia. Voidaan siis todeta, että miesten työpanos hyötyeläinterveydenhuollossa on 

naisia selvästi suurempi. Osavaltioiden eläinlääkäritilastoista tehtyjen arvioiden 

mukaan hyötyeläimiä hoitavien eläinlääkärien määrä tulee laskemaan tai 

pysymään samalla tasolla seuraavan viiden vuoden aikana. (Statistische 

Bundesamt, 2012) 

Saksassa on 2014 yli 30 miljoona kotieläintä ja yli 25 miljoonaa henkilöä, joilla 

on yksi tai useampi kotieläin: koira, kissa, jyrsijä, lintu tai muu kotieläin. Määrä 

on pysynyt viime vuodet verrattain tasaisena.  (Statista, 2014)  

 

5.2.2 Markkinan ominaispiirteitä: lainsäädäntö 

 

Eläinlääkärin ammatissa toimimisesta on säädetty laissa Bundes-

Tierärzteordnung. (http://www.gesetze-im-

internet.de/bt_o/BJNR004160965.html). Euroopan unionin sisällä hyväksyttyjen 

oppilaitosten todistukset ovat edellytys ammatissa toimimiseksi.  

Eläinlääkärin työtä ohjaavia ja sivuavia lakeja on lukuisa määrä, seuraavassa 

käsittelemme näistä olennaisimmat, ERP järjestelmään ja eläinterveydenhuollon 

vastaanottojen toimintaa tukevaa toiminnallisuuteen vaikuttavat lakikohdat. 

Saksan praktiikkaeläinlääkärien liiton bpt:n GVP Gute Veterinärmedizinische 

Praxis laatuohjelman mukaan eläinlääkärin toimeen sovelletaan seuraavia 

oikeuden aloja: 

 lääkeainelaki  

 työsuhdelaki 

 lihahygienialaki 

 ruoka-ainelaki  

 elintarvikelainsäädäntö 

 eläinten suojelua koskeva laki 

http://www.gesetze-im-internet.de/bt_o/BJNR004160965.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bt_o/BJNR004160965.html
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 eläinten hävittämistä koskeva laki 

 eläinten jalostusta koskeva laki 

 eläinten pitoa koskevan lainsäädännön. 

 

GVP on vapaaehtoinen ja itsevalvontaan perustuva laatuohjelma 

eläinlääkärivastaanottojen laadun kehittämiseksi. Sen perustana on ajatus 

asiakastyytyväisyyden ensisijaisesta tärkeydestä vastaanottojen toiminnalle ja 

toiminnan kehittämisen perustana. Hyvä eläinterveydenhuollon vastaanotto – 

laatuohjelma pyrkii 

 vahvistamaan eläinlääkkeiden jakelun ja hallussapidon oikeudelliset vaatimukset  

 parantamaan vastaanottojen laillista tilannetta ja turvallisuutta riitatilanteissa 

 laskemaan kustannuksia vastaanoton sisäisiä prosesseja optimoimalla  

 sisällyttämään kaikki eläinterveydenhuollon palvelut  

 olemaan joustava järjestelmä, joka mahdollistaa vastaanottojen sopeuttamisen 

nykyiseen ja tulevaan lainsäädäntöön  

 toimimaan julkisesti esitettävänä laatumerkintönä osallistuville vastaanotoille. 

(http://www.tieraerzteverband.de.) 

Eläinterveydenhuollon vastaanottojen toimintaa säätelee useita lääkeaineisiin, 

niiden käyttöä ja jakelua ja niiden raportoinnista säätäviä lakeja ja asetuksia.  

TÄHAV (Tierärztliche Hausapoteken Verordnung )  

Eläinlääkärikotiapteekkilainsäädännön mukaan eläinlääkärien tulee antaa vuosi-

ilmoitus kaikista tulevista ja lähtevistä antibioottisia ainesosia sisältävistä 

lääkeaineista. Lääkeaineiden kehityksestä, testauksesta, varastoinnista ja 

käyttämisessä tulee huomioida farmaseuttisen tieteen säännöt. Mikäli eläinlääkäri 

tai eläimen haltija on ilmoittanut antibioottikäytöstä QS (Qualität und Sicherheit)  

tietopankkiin, ei tätä ilmoitusta tarvitse toistaa HIT-tietopankkiin, vaan tiedot 

siirretään automaattisesti tietopankkien rajapinnan kautta. (http://www.gesetze-

im-internet.de/t_hav/)   

 

http://www.tieraerzteverband.de/
file:///D:/FNS/(http:/www.gesetze-im-internet.de/t_hav/)
file:///D:/FNS/(http:/www.gesetze-im-internet.de/t_hav/)
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Arztneimittelgesetz – Lääkeainelaki (http://www.gesetze-im-

internet.de/amg_1976/index.html#BJNR024480976BJNE004113360) säätää 

lääke-aineiden käsittelystä, varastoinnista ja kuljetuksesta.  

 

Laki lääkeaineiden hinnoittelusta (http://www.gesetze-im-internet.de/ampreisv/) 

säätää asiakkaalta laskutettavista lääkehinnoista. Tämä koskee myös lääkärin tai 

apteekin itse valmistamia lääkeaineita. Laki esittää korkeimmat mahdolliset 

lisäprosentit ja summat, joita asiakkaalta voi laskuttaa lääketoimituksen 

yhteydessä tietyn hintaisille lääkkeille. Hinnoittelu edellyttää hintaryhmien 

hallinnoinnin lisäksi lääkeaineiden ryhmittelyä, koska maksimilisät ovat eri 

lääkeryhmille ja – valmisteille erilaisia. Tämä hinnoittelu koskee hintaa ennen 

arvonlisäveroa.  Myös reseptin uusiminen mahdollistaa tietyn lisän laskuttamisen.  

 

Laki lääkeaineiden reseptinkirjoituksesta (http://www.gesetze-im-

internet.de/amvv/BJNR363210005.html) säätää reseptinkirjoitusoikeudesta ja 

reseptissä esitettävistä tiedoista. Lain mukaan reseptistä tulee käydä ilmi  

 

1) lääkärin nimi, ammattikuvaus ja allekirjoitus 

2) päivämäärä 

3) henkilön, jolle resepti osoitetaan, ja hänen syntymäaikansa 

4) lääkeaineen tai vaikuttavan aineen kuvaus ja vahvuus 

4a) mikäli lääkeaine valmistetaan apteekissa, menetelmä ja määrä, tai valmiin 

aineen kuvaus, mistä näkyy ainesosat ja – määrät 

5) annosmuoto, mikäli tämä ei käy ilmi 4 tai 4a edellyttämistä kohdista 

6) annostusmäärä 

7) käyttöohjeet lääkeaineille, jotka valmistetaan apteekissa 

8) reseptin voimassaoloaika 

9) Eläinlääkäriresepteissä lisäksi: 

- a) annostus eläintä ja päivää kohden 

- b) käyttöajan kesto 

- c) mikäli lääkettä käytetään elintarvikkeeksi tuotettavalle eläimelle, 

huomautus tästä sekä karanteeniaika, minkä lisäksi on kohdan 3) tietojen 

http://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/index.html#BJNR024480976BJNE004113360
http://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/index.html#BJNR024480976BJNE004113360
http://www.gesetze-im-internet.de/ampreisv/
http://www.gesetze-im-internet.de/amvv/BJNR363210005.html
http://www.gesetze-im-internet.de/amvv/BJNR363210005.html
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lisäksi eläimen haltijan ja eläimen lajin sekä elintarvikkeeksi tuotettavan 

eläimen kohdalla identiteettinumero. 

10) omakätinen allekirjoitus, tai hyväksytty elektroninen allekirjoitus 

Betäubungsmittelgesetz, (http://www.gesetze-im-

internet.de/btmvv_1998/__1.html),    laki huumausaineista, säätää eläinlääkärien 

toimenpiteissä tai eläinsairaalassa käyttämistä nukutus- ja kipulääkkeistä, näiden 

reseptinkirjoituksesta sekä käytön edelleen ilmoittamisesta. Huumausaineiden 

käytön on näyttävä myös varastoraporteissa käyttökerroittain yksilöityinä ja 

todennettavina tietoina lain 14 pykälän mukaisesti. Tiedot on säilytettävä 

vähintään kolme vuotta. 

Edellisten lisäksi on joukko hyvin yksityiskohtaisesti kuvattuja eri tilanteissa 

lääkeaineiden käyttöä ja käytön raportointia sääteleviä lakeja erityisesti 

elintarvike- ja ruokateollisuuteen tarkoitettujen eläinten käsittelyn osalta.  

Yleisenä tavoitteena näillä on varmistaa eläintarvikkeiden ja ruoka-aineiden 

terveellisyys ja puhtaus ihmisravinnoksi sekä tunnistaa mahdollisia 

eläinsairauksien aiheuttamia uhkia ihmisten terveydelle. Aihealueeseen liittyvät 

myös lihahygienialaki, elintarvikelaki, ruoka-ainelaki, laki eläintaudeista, laki 

eläimen hävittämisestä, laki eläinjalostuksesta ja laki eläintenpidosta, vaikka ne 

sisältävät muitakin tavoitteita. 

GOT  

GOT Gebuhrenordnung fur Tierärzte määrittää lain sallimat rajat 

eläinlääkäripalvelujen hinnoittelemiseksi. Hinnoitteluohjeet koskevat myös 

lääkärin käyttämiä lääkkeitä ja tarvikkeita hoitotapahtuman yhteydessä.  

  

GOT sisältää itse lääkäripalvelun lisäksi ohjeistuksen kilometrikorvauksesta ja 

matkaan käytetystä ajasta sekä lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannukset mukaan 

lukien varastoinnin ja siihen liittyvän pääoman kustannukset niin eläinlääkärin 

käyttämien kuin hänen asiakkaan mukaan antamien lääkkeiden osalta. 

Ulkopuolisten laboratorioiden palvelut sekä eläinlääkärin arvion mukaan 

avustavien henkilöiden tarve on laskutettava todellisten kustannusten mukaan. 

http://www.gesetze-im-internet.de/btmvv_1998/__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/btmvv_1998/__1.html


45 
 

 

GOT mukaan laskun tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

1. Päivämäärä, jolloin palvelu on tapahtunut 

2. Eläinlaji, jolle palvelu on annettu 

3. Diagnoosi 

4. Lasketut palvelut 

5. Laskun summa 

6. Arvonlisävero  

 

5.2.3 Kilpailijatilanne 

 

Kilpailu ja kilpailevat tuotteet markkinassa on eräs toiminnanohjausjärjestelmän 

menestystä määrittävä tekijä. Tuotteen on luotava asiakkaalle lisäarvoa ja sen on 

omattava ainutlaatuinen, ei-kopioitavissa oleva ominaisuusyhdistelmä.  

 

Internetistä hakusanoilla tierarzt software löytyi peräti 31 eläinlääkärivastaanoton 

toiminnanohjausratkaisua. Taulukossa 2 esitetään näistä 5:n perustiedot.  
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Taulukko 2. Saksalaisen eläinterveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien 

ominaisuudet.

 

Kilpailijoiden myyntiargumentaatio ja ominaisuudet ovat hyvin samankaltaisia. 

Argumentaatiot korostavat pitkälti yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä 

joustavaa toimintaan.  

Pidempään markkinoilla olleet VETERA.net, VetInf ja VetZ easyVet tarjoavat 

kortistomenetelmään perustuvaa tietojärjestelmää lisensiointiperiaatteella. 

InBehandlung ja animana ovat uudempia cloud-palveluja, jotka ovat 

toteutukseltaan nykyaikaisempia ja kuukausimaksuun perustuvia palveluja.  

Kilpailijoiden tuotteet pohjautuvat ensisijaisesti vastaanoton hoitoprosessin ja 

potilastietokannan tukemiseen. Yleisimpiin laboratoriolaitteisiin ja digitaalisen 

kuvantamisen laitteistoihin on tarjolla liityntärajapinnat. Taloushallinnon 

järjestelmiin ja palveluntarjoajille on rakennettu rajapinnat, joten yhteydet ovat 

Yritys Myyntiargumentit Hinta Labora-

torioliityntä

Digitaalinen 

kuvantaminen

Muut Lääkelista ja 

apteekki

Kommu

nikaatio

Raportointi

VETERA.net Yksinkertainen 3927

http://www.vetera.net/ Intuitiivisuus +595 /hlö + v v v v v

Käyttäjäprofiili yksityiskohtainen

Uuden teknologian älykäs käyttö

Avoimmuus uusille tarpeille

Enemmän aikaa tärkeille asioille

VetInf Yksinkertainen toiminnallisuus 799 + 140/kk v v v v v

http://www.vetinf.de Innovatiiviset toiminnot +lisäosat

Erinomainen palvelu

Professionel

VetZ easyVET Helppokäyttöinen 498 /hlö v v + +

http://www.easyvet.eu Joustava ja varma 898 klinikka

Tehokkuus + lisäosat

Tuottavuuden kasvu

Yhteydet laboratorioihin

Kulujen leikkaus

inBehandlung Huoleton 99 eur / kk v v v

http://www.inbehandlung.de/ Tietoturva

Mobiili

Reilu hinta

animana aina käytettävissä 75 eur/kk v v v + v

http://www.animana.de/ kokonaisratkaisu

reilu ja joustava hinnoittelu

tehokkuus

tuki

ei pitkäaikaissopimuksia
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mahdollisia. Suomalaisesta käytännöstä poiketen vakuutusyhtiöille ei ole tehty 

suoria yhteyksiä. 

Edellä mainituista kilpailijoista VETERA.net järjestelmä on käytössä Saksan 

yliopistoissa. Tämä luonnollisesti edellyttää varsin yksityiskohtaista ja 

erikoistunutta toiminnallisuutta. VETERA.net tarjoaakin kilpailijoista laajimmat 

laboratorio- ja kuvantamislaiteyhteydet sekä kaikille vastaanottotyypeille 

suunnatut palvelut. Myös sairaalapotilastoiminta on huomioitu.  

 

5.2.4 Vastaanottojen toimintaprosessit 

 

Tutkittaessa saksalaisen eläinlääkärivastaanoton tyypillisiä prosesseja voidaan 

todeta asiakasprosessin noudattelevan pääosin ihmisterveydenhuollon vastaanoton 

prosesseja: ajanvaraus, ilmoittautuminen, tutkimus, diagnoosi, hoito ja lääkitys, 

laskutus, kotiutus ja hoito-ohjeistus. Vastaanotoilla, joilla tarjotaan 

sairaalapalveluja, potilas siirretään toimenpiteen jälkeen sairaalaan tarkkailtavaksi 

ja jatkohoitoon.  

Eläinlääkärivastaanottojen verkkosivustot kuvaavat eläinterveydenhuollon 

vastaanoton prosessia. Esimerkkinä Karlsbadissa sijaitsevan lääkärin 

verkkosivuilta seuraavasti:  

 ”…ystävälliset ja pätevät eläintenhoitajamme toivottavat teidät 

tervetulleiksi vastaanotolla. Ystävällisesti ilmoittautukaa vastaanotossa.  

Lähtiessänne voitte suorittaa maksun käteisellä tai luottokortilla. Huomioikaa, että 

myös lääketarvikkeet ja eläinravinto maksetaan noudettaessa. Kaikki toimenpiteet 

ja kliiniset palvelut maksetaan hoidon yhteydessä. Operaatioiden maksu tapahtuu 

välittömästi potilasta noudettaessa. ” (http://www.tierarzt-karlsbad.de)  

Edellinen kuvaus esittää vastaanoton ja laskutuksen käytäntöjä 

eläinterveydenhuollon vastaanotolla. Maksutapoina tarjotaan yleisesti käteistä ja 

korttimaksua, jotkut vastaanotot tarjoavat myös mahdollisuuden 

http://www.tierarzt-karlsbad.de/
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maksujärjestelyihin, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuuden 

yhteistyökumppanina toimivan investointiyrityksen lainaan. 

Eläinvakuutusyhtiöiden maksaessa osan laskusta, eläinterveydenhuollon 

vastaanotto täyttää vakuutusyhtiölle lausunnon, jonka avulla omistaja tai haltija 

saa vakuutusyhtiöltä palautuksen. Suomessa vakuutusyhtiöitä laskutetaan 

tyypillisesti suoraan, jos tiedossa on voimassa oleva vakuutusnumero.  

 ”…pyrimme pitämään odotusajat mahdollisimman lyhyinä, 

pyydämme kuitenkin ymmärrystä esimerkiksi hätätapauksista tai 

ennakoimattomista tapahtumista johtuvista viiveistä. …”(http://www.tierarzt-

karlsbad.de) 

 ”Avoimina vastaanottotunteina (Sprechstunde) voitte tuoda 

eläimenne tutkimukseen ilmoittamatta. Pyydämme ymmärrystä, että tällöin voitte 

joutua odottamaan kauemmin. ” (http://www.tierklinikrostock.de) 

Saksalaisilla eläinlääkärivastaanotoilla tarjotaan tyypillisesti avoimet ovet 

tyyppisesti vastaanottoa niin sanottuna Sprechstundena. Vastaanotot ovat avoinna 

joitakin tunteja aamu- ja iltapäivisin tai iltaisin, asiakkaat voivat tulla 

vastaanotolle ilman ajanvarausta. Tämä saattaa aiheuttaa pitkiäkin jonoja. Monet 

vastaanotot suosittelevatkin verkkosivuillaan jonotusaikojen välttämiseksi ajan 

varaamista, vaikka avointen ovien palvelu on tarjolla. 

 ”Voidaksemme suunnitella riittävän pituisen ajan eläimellenne, on 

toimenpiteistä sovittava aika ennalta puhelimitse. ” 

(http://www.tierklinikrostock.de) 

 ”Toimenpidehuoneessa eläinlääkäri ja omistaja keskustelevat. Myös 

tutkimus ja mahdolliset toimenpiteet suoritetaan tässä tilassa. Pyrimme 

keskustelemalla ja tutkimuksen avulla tekemään diagnoosin, jotta kohdistettu 

hoito olisi mahdollisimman tehokasta. Omistajan kuvaus ja tiedot oireista 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti ovat tärkeitä. Annamme mielellämme arvioin 

tutkimuksen ja toimenpiteen hinnasta. ” (http://www.tierarzt-karlsbad.de)  

http://www.tierarzt-karlsbad.de/
http://www.tierarzt-karlsbad.de/
http://www.tierklinikrostock.de/
http://www.tierklinikrostock.de/
http://www.tierarzt-karlsbad.de/
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Vuorovaikutus asiakkaan kanssa koetaan tärkeäksi diagnoosin ja hoitotapahtuman 

tekemiselle. Asiakas pyritään osallistamaan eläimen hoitotilanteeseen 

keskustelemalla. Kustannusten läpinäkyvyys ja saatavuus ennen toimenpiteiden 

tekemistä on tärkeä luottamusta korostava tekijä. Asiakas ymmärtää eri 

hoitomahdollisuudet ja niiden kustannukset. Tämä sitouttaa asiakasta ja perustelee 

hänelle toimenpiteiden jälkeen maksettavan laskun syntymisen.        

Suuremmat ja erikoistuneet klinikat kuvaavat hyvinkin yksityiskohtaisesti 

käytettyjen diagnosointilaitteiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ja jakavat 

palveluita erikoistumiseen perustuen osastoihin tai yksiköihin. Esimerkiksi 

Birkenfeldin eläinsairaala (http://www.tierklinik-birkenfeld.de) tarjoaa 

sivustollaan yleislääketieteen lisäksi ortopedian ja ortopedisen kirurgian, 

pehmytkudoskirurgian, hermokirurgian, sisätautien, kardiologian, ihosairauksien 

ja hammaslääketieteen palveluja. Tutkimuksessa käytetään useita erikoistuneita 

laitteita, kuten tietokonetomografia, digitaalinen kuvantaminen, ultraääni, 

videoendoskopia, EKG-laitteistot ja hyvin varustellut ja kattavat kirurgiset tilat. 

Useimmilla vastaanotoilla on pieneläinten lyhytaikaiseen seurantaan tilat, 

suuremmat klinikat tarjoavat monipuolisia sairaalapalveluja erikoistuneen 

henkilökunnan tukemana. Operaatioiden jälkeen tiedotus asiakkaalle eläimen 

tilasta on tärkeää. 

”Leikkauksen jälkeen tai eläimenne terveydentilan vuoksi on joskus tarpeellista 

pitää eläin eläinlääkärin valvonnan alaisena. Tällöin eläimenne voidaan ottaa 

sisään sairaalaamme. Mikäli eläin voi leikkauksen jälkeen hyvin ja kaikki 

elintoiminnot näyttävät positiivisilta, siirretään se omaan tilavaan häkkiinsä.  

Eläinten kunto tarkastetaan päivittäin useampaan kertaan ja tarpeellinen lääkitys 

annetaan ammattihenkilökunnan toimesta. Osaava henkilökunta ja erinomainen 

tekninen varustus takaavat eläimenne varman ja vastuullisen hoidon eropäivien 

aikana. Tiedotamme teitä päivittäin potilaan tilasta”. (http://www.tierklinik-

birkenfeld.de)  

Birkenfeld eläinsairaala tarjoaa asiakkailleen online yhteyden potilastietojen 

katseluun. Asiakkaat voivat tarvittaessa esittää esimerkiksi laboratoriotestien 

http://www.tierklinik-birkenfeld.de/
http://www.tierklinik-birkenfeld.de/
http://www.tierklinik-birkenfeld.de/
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tuloksia tai röntgenkuvia toiselle lääkärille, joka voi tehdä hoitoarvionsa myös 

historiatietojen tuella esimerkiksi arvioimalla tilan kehittymistä. 

Lääkkeet liittyvät hoitotilanteisiin. Lääkkeillä on oltava tarkka kirjanpito, joillakin 

lääkkeillä on käytöstä ilmoitusvelvollisuus (esimerkiksi opiaatit). 

Hyötyeläinterveydenhuollossa esimerkiksi antibioottien käyttö tulee raportoida 

kansallisiin tietokantoihin. Lääkkeet ja lääketarvikkeet muodostavat noin 30 - 35 

% vastaanottojen kuluista. (www.destatis.de.) 

Laskutus ja kulut siirretään kirjanpidossa kirjanpito- ja tilinpäätös- ja 

verotusohjelmiin DATEV – muodossa. Se on Saksassa johtavia IT ratkaisuja 

tarkoitukseen. (www.datev.de)  

Saksalaisten eläinterveydenhuollon vastaanottojen asiakasprosessi voidaan 

yleistää kuvion 7 kuvaamalla tavalla. Ennen varsinaista saapumista vastaanotolle 

tapahtuvat toiminnot medianäkyvyyden ja markkinoinnin alueella mahdollistaen 

asiakastietoisuuden kasvattamisen, potentiaalisten asiakkaiden yhteydenoton 

vastaanoton ajanvaraukseen ja tapaukseen liittyvien ennakko-ohjeiden antamisen. 

Ennakko-ohjeita ovat esimerkiksi toimenpiteiden vaatimat paastoajat, 

madotusohje ennen rokotusta tai virtsakokeen ottaminen tutkimusta varten, 

palvelujen tai maksukäytäntöjen selittäminen, tai yksinkertaisesti ajo- ja 

yhteystietojen tarkentaminen. 

 

Kuvio 7. Saksalaisten eläinterveydenhuollon vastaanottojen asiakasprosessi. 

http://www.destatis.de/
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Vastaanotolla tapahtuvassa asiakasprosessissa asiakas kirjataan vastaanotolle. 

Tämä on Saksassa usein suoraan asiakastietoisuuden herättämisen jälkeen 

tapahtuva prosessin vaihe, koska Sprechstunde mahdollistaa suoraan vastaanotolle 

tulon. Asiakkaan ja potilaan tiedot kirjataan järjestelmään ja ennakkotietoja 

potilaan tilasta otetaan tiedoksi eläinlääkärille. Vastaanotolle kirjauksen ja 

mahdollisen odottamisen jälkeen eläinlääkäri ottaa asiakkaan vastaan tutkimus- tai 

toimenpidetilassa. Alustavan kliinisen tutkimuksen jälkeen tehdään diagnostiikan 

tukitoimet, toisin sanoen mahdolliset laboratoriokokeet tai 

kuvantamisdiagnostiikan toimenpiteet. Tiedot näistä kirjataan tietojärjestelmään. 

Yleisesti vain tietyt laboratoriotestit voidaan tehdä vastaanotolla, eräät diagnoosit 

edellyttävät näytteiden lähettämistä ulkoisiin laboratoriotaloihin, joilla on kattavat 

laitteistot ja menetelmät monipuolisten diagnoosien tekemiseksi. Potilas voidaan 

lähettää erikoislääkärille tarkempaa diagnoosia varten tai mikäli vastaanotolla ei 

ole kaikkia diagnoosin tekemiseen tarvittavia laitteistoja, voidaan potilas edelleen 

lähetteellä osoittaa toiselle eläinterveydenhuollon vastaanotolle konsultaatiota 

varten. Tiedot näistä kirjataan järjestelmään.  

Mikäli laboratoriolaitteisiin ja – taloihin on olemassa mahdollisuus sähköisiin 

yhteyksiin nopeuttaa tämä prosessia sekä parantaa laatua ehkäisten mahdollisia 

virheitä, kun tietoja ei tarvitse syöttää useaan kertaan usean eri ihmisen toimesta. 

Kaikki saadut tulokset ja kuvat talletetaan käynnin yhteyteen. Tutkimusten 

päätyttyä ja tulosten keräilyn jälkeen tehdään näihin tietoihin sekä hoitavan 

lääkärin tietotaidon ja käytettävissä olevien tietolähteiden perusteella diagnoosi. 

Diagnoosi saattaa edellyttää lääkehoitoa, jolloin käynnin tietoihin kirjataan niin 

lääkärin käyttämät lääke- ja tarveaineet, kuin asiakkaan mukaan annetut lääkkeet 

ohjeineen. Lääkkeiden valinta ja oikea annostelu ja ohjeet tarkistetaan usein 

avoimista lääketietokannoista. 

Potilaan tarvitessa esimerkiksi leikkaushoitoa, tai kun terveydentila vaatii 

tarkempaa seurantaa ammattihenkilökunnan toimesta, voidaan potilas ottaa sisään 

eläinsairaalaan. Potilaan tilanteesta riippuen aikaa voi kulua muutaman tunnin 

rauhoituksesta heräämisen valvonnasta useiden päivien, jopa viikkojen toipumis- 

ja kuntoutusjaksoon. Sairaalassa olon aikana potilaalle voidaan tehdä tutkimuksia, 
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antaa lääkitystä tai lisätoimenpiteitä tarpeen mukaan. Tiedot kirjataan potilaan 

käyntitietoihin.  

Potilaan tilan mahdollistaessa kotiuttamisen tehdään tutkimus- ja 

hoitotoimenpiteisiin perustuva laskutus. Lisäksi laskulle kerätään asiakkaan 

mukaan annettavien lääkkeiden ja tarvikkeiden sekä mahdollisesti hankittavien 

eläinrehujen laskutustiedot. Lääkeaineet ja niiden käyttö on yksilöitävä ja 

ohjeistettava tarkasti, ja näistä on tehtävä muutos varastokirjanpitoon. Antibiootti- 

ja huumausaineista on lain mukaan kerättävä käytön mukainen lista edelleen 

raportoitavaksi. Potilaan lähtiessä usein vielä kerrataan hoito-ohjeet ja selvitetään 

onko asiakkaalla lisäkysymyksiä. 

Vastaanotolta lähdön jälkeen tapahtuvat mahdolliset seuranta- ja tarkastuskäynnit. 

Eläinterveydenhuollon vastaanotot ovat ottaneet käyttöön asiakaskyselyjä 

asiakastyytyväisyyden parantamiseksi, sekä asiakassuhteen ylläpitoa parantavat 

rokotus- ja terveystarkastusmuistutuksia.  

”Rokotusmuistutuksen lisäksi annamme tietoja matkamääräyksistä, jos lähdette 

lemmikkinne kanssa matkalle.” (http://www.tierarzt-gera.de/) 

 

5.2.5 Verkostoanalyysi 

 

ERP järjestelmän tulee tukea yrityksen ydinprosesseja, tuottaa toiminnan 

kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ja tehostaa toimintaa. 

ERP järjestelmää voidaan laajentaa koskemaan yrityksen ulkopuolisia 

sidosryhmiä, jolloin kriittiset toiminnot koko arvoketjussa saadaan järjestelmän 

pariin ja hyödyntämään läpi ketjun tietoa. 

 

Saksan eläinlääkäriklinikoiden verkostoja analysoitiin käytyjen epävirallisten 

keskustelujen sekä messutarjonnan perusteella. Tällä haluttiin tutkia mitä 

sidosryhmiä kehitettävään tuotannonohjausjärjestelmään mahdollisesti tulisi 

käyttäjiksi tai palveluntarjoajiksi. Oheisessa kuviossa 8 on esitetty vastaanoton 

yhteistyötahoja prosessin eri vaiheissa. Ydintoimintaa tukevien sidosryhmien 

http://www.tierarzt-gera.de/)
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lisäksi on huomioitu tutkimusta ja tuotekehitystä edistävien tahojen ja 

lainsäädännön edellyttämät yhteydet.  

 

 

Kuvio 8. Eläinterveydenhuollon vastaanoton yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.  

Tällä hetkellä asiakasprosessi alkaa asiakkaan yhteydenotosta, yleensä 

puhelimitse tai vastaanotolle saapumalla. Vastaanotolta lähtee asiakkaalle viestejä 

ja muistutuksia hoitotapahtumista. Myös markkinointimateriaalia ja tiedotteita 

saatetaan lähettää e-mailitse.  

Vastaanoton tutkimusvaiheessa yhteyksiä omiin laboratoriolaitteisiin sekä 

ulkoisiin laboratoriotaloihin käytetään tutkimusten tulosten tuomiseksi 

järjestelmään. Monessa tapauksessa tämä tehdään käsin syöttämällä, mikä lisää 

virheiden mahdollisuutta ja hidastaa toimintaa.  

Ulkoisiin laboratorioihin lähetetään veri- tai kudosnäytteet postin tai 

kuljetusyrityksen kuriirilla. Näytteiden kuljettaminen vaatii erityishuomion, koska 
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niiden säilyvyys täytyy taata. Elektroninen seuranta toimituksen sijainnista on 

tarpeen.  

Ulkoisille laboratorioille tehdään tilaus sähköpostitse tai puhelimitse. Laboratoriot 

tarjoavat mahdollisuuden suoraan sähköiseen yhteyteen rajapinnan kautta, jolloin 

vastaukset voidaan vastaanottaa suoraan järjestelmään. Useimmilla 

laboratoriotaloilla on omat rajapinnat, eikä globaalia standardia toistaiseksi ole 

olemassa. 

Saksan praktiikkalääkäreiden liiton laatuohjelma ohjaa kaikkien eläimen 

hoitotilanteeseen liittyvän tiedon liittämistä yhteen yksilöidyksi, helposti 

tarkasteltavaksi ja ajallisesti seurattavaksi kokonaisuudeksi. Edellä mainitut 

digitaaliset tiedonsiirto- ja talletusmuodot tukevat tämän ohjeistuksen 

toteuttamisessa. 

Kuvantamislaitevalmistajat tarjoavat niin ikään valmiita rajapintoja, kuten 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardin mukaiset 

rajapinnat digitaalisen kuvantamisen laitteille  ja PACS (Picture Archieving and 

Communication System) kuvien tallentamiseksi. PACS mahdollistaa digitaalisen 

tiedon, kuten röntgen-, ultraääni-, endoskopia-, tietokonetomografiakuvien ja 

magneettikuvauksen kuvien tallentamisen kuva-arkistoon.     

Hoidoista ja toimenpiteistä raportoidaan tietyissä tapauksissa eteenpäin 

esimerkiksi elintarvikkeita valvoville elimille HIT -tietopankkiin. Kaikki 

antibioottia sisältävä ruoka- ja hoito-aineet on raportoitava HIT tietopankkiin 

eläinkohtaisesti. Kotieläinten mikrosiru- tai tatuointitiedot siirretään TASSO 

tietopankkiin. Tätä kautta voidaan myös etsiä kadonnutta kotieläintä PETMAXX 

tietokannasta tunnistetietojen avulla. Mikrosirun numero on ISO-standardin 

mukainen 15-paikkainen-numerokoodirakenne. Se on myös ainoa kansainvälisesti 

hyväksytty tunniste maan rajoja ylitettäessä. 

Hoitotilanteissa saattaa olla tarpeen tehdä lähete esimerkiksi erikoislääkärille tai 

tiettyihin tutkimuksiin, joihin vastaanoton oma varustelutaso ei anna 

mahdollisuutta. Tällöin potilastiedon siirto vaivattomasti eteenpäin on tarpeen. 
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Lisätietoja ja varmistusta haetaan hoitotilanteessa lääketietokannoista, 

diagnoosikuvauksia tai diagnoosin tekemistä avustavia tietoja erilaisista 

tietopankeista ja eläinrotuluetteloita. Näistä mainittakoon SNOMED 

(Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) ja patologisen 

tutkimuksen vastaavantyyppinen koodisto SNOP (*Systematized Nomenclature of 

Patology).  Saksalainen kilpailijayritys VETERA on kehittänyt yhdessä 

saksalaisten eläinlääketieteellisten yliopistojen kanssa tietopankin, joka on 

käytössä VETERA Campus ohjelmistossa. Eräänlaisena yksinkertaistettuna 

diagnoosilistana voidaan pitää myös GOT hinnoittelulistausta 

eläinterveydenhuollon palveluille.  

Lääketietokannat Barsoi-liste ja Delta–liste tarjoavat päivitetyt tiedot markkinoilla 

olevista lääkeaineista ja lääkkeistä. Barsoi–liste on laajasti käytetty lista 

hyväksytyistä lääkkeistä hintoineen ja annostusohjeineen. Delta-lista on 

kaupallinen lääkeainelista sisältäen tiedot myyjästä, valmistajasta, 

annostusohjeistuksen, tiedot pakkauskoosta, arvonlisäverotuksen sekä hintatiedot 

apteekeille ja eläinlääkäreille.  

Lääkeainevalmistajat ja tukkukaupat myyvät lääkkeitä suoraan eläinlääkäreille. 

Epämuodollisten haastattelujen perusteella yleisimmät tilauskäytännöt 

eläinlääkäriltä kaupalle ovat e-mail ja puhelinsoitto. Erään johtavan 

lääkevalmistajan edustajan mukaan vain noin 10 % eläinterveydenhuollon 

vastaanottojen tilauksista tehdään online tilauksena. Myös eläinrehutuottajat ja 

tarvikeaineiden tukkurit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita 

eläinterveydenhuollon vastaanotoille.   

Lääkeaineista on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa, joka tulee vaadituilta osin 

raportoida lääkeainelain ja huumausainelain mukaan valtiolliselle lääke- ja 

lääkeaineinstituutille.  

Apteekkikirjanpidon helpottamiseksi ja yleisesti myynnin nopeuttamiseksi 

voidaan vastaanotolla käyttää viivakoodinlukijaa. Myös mikrosirulukijat ovat 

käytössä mikrosiruja asennettaessa ja asiakirjoja tehdessä. Esimerkiksi 

lemmikkieläinpassi sisältää mikrosirun numeron viivakoodina. 
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Lemmikkieläinpassi on edellytys kansainväliseen matkustamiseen eläimen 

kanssa. 

Eläimen loppusijoituksessa tuhkaus on nykyisin suosittu tapa hoitaa menehtyneen 

eläimen jäännökset. Eläimenomistajalle tämä on hyvin herkkä asia ja tilaukset ja 

toimitukset eläinterveydenhuollon vastaanoton ja tuhkaamon välillä tuleekin sujua 

moitteettomasti. Niin ikään yhteydet ongelmajätekuljetuksiin on oltava kunnossa 

vastaanotolle jääneiden eläin- ja lääkeainejäännösten ja pakkausten turvalliseksi 

hävittämiseksi. 

Laskunmaksu tapahtuu useimmiten välittömästi hoidon jälkeen tai eläintä 

noudettaessa. Saksalaisilla eläinterveydenhuollon vastaanotoilla 

maksukäytäntöinä on käteinen tai korttimaksu, joissakin tapauksissa tarjotaan 

mahdollisuus maksujärjestelyihin luottoyrityksen kautta. Maksuaikaa ei yleisesti 

ottaen vastaanotoilla tarjota. Suomessa varsin yleisesti tarjolla oleva suora 

vakuutusyhtiökäsittely maksutilanteessa ei ole käytössä saksalaisilla 

vastaanotoilla.  

Maksuliikenteen hallintaa ja kirjanpitoa tarjoavat yritykset hoitavat monesti 

eläinterveydenhuollon vastaanoton taloushallintoa. Tiedot vastaanoton 

tilitapahtumista voidaan siirtää näiden yritysten tietokantoihin sähköisesti.  

 

5.2.6 Kyselytutkimuksen tuloksia AS-IS tilasta 

 

Tutkimuksen aluksi kysyttiin vastaajan yhteystietoja. Kysymykseen vastaaminen 

oli vapaaehtoista ja 7 vastaajaa 30:stä käytti mahdollisuuden olla täyttämättä 

yhteystietoja. Suullisesti tehdyissä haastatteluissa todettiin, että kysymys aiheutti 

turhautumista. Nimeä tai vastaanottoa ei olisi haluttu välttämättä nimetä. Lupaus, 

että yksittäisiä identifioitavia vastauksia ei tulla julkaisemaan, sai suurimman osan 

kuitenkin ilmoittamaan tietonsa. 

 

Tutkimuskysymys no 1 pyrki selvittämään, mikä on suhteellinen osuus 

yrityksistä, joilla ei vielä ole käytössä toiminnanohjausjärjestelmää. Tutkimukseen 
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saatiin 30 vastausta, joista 100 % vastaajista kertoi käyttävänsä jonkinlaista 

toiminnanohjausjärjestelmää.  Tämä kysymys ei vielä selvittänyt minkä 

tyyppisestä järjestelmästä on kysymys, vaan pyrki ainoastaan määrittämään onko 

eläinterveydenhuollon vastaanotoilla järjestelmällinen, 

toiminnanohjausjärjestelmäksi tulkittava menetelmä asiakkuuden ja 

hoitotapahtuman hallintaan. 

 

Kysymys numero kaksi (2) pyytää nimeämään käytössä olevan järjestelmän. 

Kysymykseen saatiin kaksikymmentäkolme (23) vastausta. Seitsemän (7) 

vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen. Eniten käyttäjiä oli koko Saksan 

laajuisella EasyVet järjestelmällä, yhteensä kymmenen (10) käyttäjää. Lisäksi 

yksi (1) käyttäjä nimesi järjestelmäkseen VetZet, mikä on EasyVet järjestelmän 

yhteistyökumppanin nimi palvelun ja tuen osalta. Neljä (4) käyttäjää nimesi 

VETERA:n järjestelmäkseen, lopuilla järjestelmillä oli vain yksittäisiä käyttäjiä 

(Mdika, Pegasus, Agrosoft, Winvet Pro)). Lisäksi kaksi (2) vastaajista kertoi 

käyttävänsä itse tehtyä räätälöityä järjestelmää ja yksi (1) käytti niin sanottua 

KarteiKarte korttitietojärjestelmää. 

 

Eläinlääketieteen messujen ja konferenssien aikana tehtyjen haastattelujen 

perusteella alan suurimpien toimijoiden joukkoon nimetty VetInf ei näy 

vastauksissa lainkaan. VetInf toimittamaa toiminnanohjausjärjestelmää tarjoaa 

myös talousjärjestelmään integroituneena Tierärztliche Verrechnungsstelle Heide. 

Pegasusta puolestaan toimittaa Tierärzliche Verrechnungsstelle Elze. tv Elze 

toimii Niedersachsenin alueella ja tv Heide Schleswig-Holsteinin alueella. 

 

Kysymys numero 2 perusteella käytetty järjestelmä oli ollut 75 %:lla yrityksistä 

käytössä yli seitsemän (7) vuotta. Vain 7 % vastaajista järjestelmä oli käytössä 

alle kolme (3) vuotta. Järjestelmästä riippuen voidaan pohtia, vastaako 

järjestelmän toiminnallisuus enää nykyajan vaatimuksia esimerkiksi integrointien 

suhteen. Lisensiointiperiaatteella hankitut järjestelmät ovat olleet aikoinaan 

mittava investointi vastaanotoille ja sen täysi arvo halutaan mahdollisesti 
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hyödyntää pitkällä käyttöiällä. Lisäksi asiakassuhteen pituus voi ilmentää hyvää 

asiakassuhdehallintaa järjestelmää tarjoavilta yrityksiltä.  

 

Kuvio 9. Kysymys 6. Kuinka kauan järjestelmä on ollut yrityksenne käytössä? 

 

Kysymys Kuinka usein käytätte seuraavia toiminnanohjausjärjestelmän 

toimintoja? pyrki selvittämään eläinterveydenhuollon vastaanotoilla eniten 

käytössä olevat toiminnot ja sitä kautta myös ydinprosessit. Lähes 55 % 

vastaajista kertoi käyttävänsä ajanvarausta erittäin harvoin (4 vastausta) tai ei 

ollenkaan (10 vastausta). 8 vastaajaa kertoi käyttävänsä ajanvaraustoimintoja 

erittäin usein ja 4 usein. Vastaukset heijastavat saksalaisen eläinterveydenhuollon 

vastaanottojen käyttämän Sprechstunden – ”puheajan” yleisyyttä. Useat 

vastaanotot pitävät avoimet ovet asiakkaille muutaman tunnin aamupäivällä ja 

muutaman tunnin myöhäisiltapäivällä tai alkuillasta. Käytännössä asiakkaat voivat 

tulla Sprechstunden aikana vastaanotolle aikaa varaamatta ja päästä hoitoon FIFO 

(first in first out) menetelmällä.  

Asiakastietoja käytettiin erittäin usein tai usein 23 vastauksessa 27:stä (noin 85,2 

%). 4 vastaajaa ei käyttänyt lainkaan tai hyvin vähän asiakastietoja. Potilastiedot 

olivat käytössä vielä useammin. Jopa 26 käyttäjää (96,3 %) arvioivat käyttävänsä 

potilastietoja järjestelmästä vähintään usein. 1 käyttäjä ilmoitti käyttävänsä 

potilastietoja vähemmän. Tästä voidaan arvioida, että vastaanottojen 

ydintoiminnot ovat potilaskeskeisiä. Laskutuksen käyttö järjestelmästä oli yleistä. 
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Laskutusta järjestelmän kautta käytti 24 vastaajaa 27:stä (88,9 %). Laskutus voi 

käytännössä tapahtua myös erillisen kassajärjestelmän kautta tai palveluntarjoajan 

kautta. 

Resurssienhallinnan toimintoja henkilöstön tai laitteiden ja tilojen suhteen 

käytettiin vähän. Kaikista vastaajista henkilöstön resurssinhallintatoimintoja käytti 

vain hyvin vähän tai ei lainkaan 21  27:stä (77,8 %). Laitteiden ja tilojen 

resurssinhallintaa käytti vähän tai ei lainkaan 24 (88, 9 %) vastaajaa 27:stä. 

Saksalaiset eläinterveydenhuollon vastaanotoista suuri osa on henkilöyrityksiä, 

mikä saattaa selittää resurssinhallintatoimintojen vähäisen käytön. Myös 

varastoseurantaa ja lääkeainetilauksia tehtiin järjestelmästä verrattain vähän. 14 

(varasto) ja 10 (lääkeainetilaukset) vastaajaa 27:stä (51,2 % ja 37,0 %) eivät 

käyttäneet ominaisuuksia koskaan tai käyttivät niitä hyvin vähän. 

Raportointimahdollisuuksia järjestelmissä käytettiin usein tai erittäin usein 16 

tapauksessa (59,2 %). 9 käyttäjää (33,3 %) eivät käyttäneet koskaan tai käyttivät 

hyvin vähän raportointitoimintoja. 3 vastaajaa ohitti kaikki kohdan kysymykset 

vastaamatta.  

 

Kuvio 10. Kysymys 6. Kuinka usein käytätte seuraavia 

toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia? Vastaajien kootut vastaukset. 
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Vastaajien tyytyväisyyttä käytössä olevaan järjestelmään mitattiin kysymyksellä 8 

- Asteikolla 1 (hyvin tyytymätön) - 5 (hyvin tyytyväinen), kuinka tyytyväinen 

olette nykyiseen järjestelmäänne? Tällä pyrittiin nykyisten toimintojen 

käyttöasteen lisäksi selvittämään, onko käyttöaste mahdollisesti seurausta 

toiminnanohjausjärjestelmän puutteista tai tarpeeseen vastaamattomuudesta. 

 

Kuvio 11. Vastaajien tyytyväisyys tämänhetkisen järjestelmään. 

Vastauksia oli 27, joista 22,2 % eli 6 vastaajaa pitivät käytössä olevaa järjestelmää 

erittäin hyvänä. Jokseenkin tyytyväisiä oli 25,93 % toisin sanoen 7 vastaajaa. 

Arvosanan 3 (tyytyväinen) antoi 40, 74 % vastaajista. Kolme (3) vastaajaa (11,11 

%) kertoi olevansa jokseenkin tyytymätön järjestelmäänsä. Tämä ilmentää 

tarpeiden ja toteutuksen osittaista vastaamattomuutta varsin suurella osalla 

eläinterveydenhuollon vastaanottoja. Kuitenkin, vain 30 % vastaajista on edes 

harkinnut järjestelmän vaihtamista, mikä ilmenee seuraavan kysymyksen 

perusteella. 7 vastaajaa oli arvioinut vaihtavansa järjestelmän, näistä 5 vastaajaa 

1-5 vuoden sisällä ja 2 vastaajaa yli viiden vuoden aikajänteellä. Suullisesti 

haastateltujen osalta sitoutuminen käytössä olevaan järjestelmään katsottiin 

johtuvan erityisesti tietojen siirron hankaluudesta ja järjestelmään investoidusta 

pääomasta.  

 

5.3 TO-BE tulevaisuuden tila ja käyttötarpeet 

 

Eläinterveydenhuollon tulevaisuuden tarpeita ja sidosryhmien tärkeyttä 

toiminnanohjausjärjestelmälle pyrittiin selvittämään kysymyksin: 

Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia ja  

Kuinka tärkeinä pidätte suoria yhteyksiä seuraaviin toiminnallisuuksiin? 
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Lisäksi oli avoin kysymys Kehitysehdotuksista tai vaatimuksista, joita 

järjestelmän tulisi toteuttaa tulevaisuudessa? 

Kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan onko nykyisen käytön (kysymys Kuinka 

usein käytätte seuraavia toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia?) ja 

ominaisuuksien tärkeyden välillä selkeitä eroavuuksia ja näin hahmottamaan 

tulevaisuuden tarpeita ja suuntauksia alalla. Lisäksi pyrittiin selvittämään 

sähköisten yhteyksien tarpeita vastaanottojen toiminnanohjausjärjestelmässä ja 

tätä kautta sidosryhmien merkitystä tietojohtamisen verkostossa. 

Kysymyksellä 5: Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia toiminnanohjausjärjestelmän 

ominaisuuksia pyrki selvittämään eri ominaisuuksien arvoa luovaa merkitystä 

vastaanotoille. Vastausta pyydettiin asteikolla 1-5 missä 1=ei lainkaan tärkeä ja 

5=erittäin tärkeä.  

18 vastaajaa 27:stä arvioi ajanvaraustoimintojen olevan tärkeitä tai erittäin 

tärkeitä. 10 vastaajalle ajanvaraustoiminnallisuus oli vähemmän tärkeä, vastausten 

keskiarvo 3,19. Toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimpänä ominaisuutena 

pidettiin potilastietoja. Yhdeksäntoista vastaajaa piti potilastietoja erittäin tärkeinä 

ja ainoastaan 1 vastaaja vähemmän tärkeänä. 27 vastaajaa 28:sta piti potilastietoja 

vähintään tärkeinä. Toiseksi tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin laskutustietoja. 

14 vastaajaa 28:sta piti laskutustietoja erittäin tärkeinä ja yhteensä 27 vastaajaa 

vähintään tärkeinä.  

Kaikki ominaisuudet digitaalisen kuvantamisen liityntöjä (ka 3,07) ja henkilöstön 

(ka 2,37) tai laitteistojen ja tilojen (ka 1,96) resurssienhallintaa lukuun ottamatta 

ohittivat vastaajien mielestä tärkeydessä asiakastiedot. Jopa 39,28 % vastaajista 

(11 vastaajaa 28:sta) piti asiakastietoja joko ei lainkaan tai vähemmän tärkeinä. 

Asiakastietojen keskiarvo on 3,14. Vertailun vuoksi esimerkiksi potilastietojen 

tärkeyden keskiarvo oli 4,57 ja laskutuksen 4,32. Jopa keskiarvoltaan hieman 

asiakastietojen alapuolelle jäänyt digitaalisen kuvantamisen liitynnät olivat 

arvioitu yhtä monessa tapauksessa tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Raportointia piti 

vähintään hyvin tärkeänä 55 % vastaajista, keskiarvo 3,37. Seitsemän vastaajaa 

27:stä (noin 26 %) piti raportointia vähemmän tai ei lainkaan tärkeänä. 
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Lääkeainetilauksien mahdollisuutta (ka 3,37) ja varastokirjanpitoa (3,33) pidettiin 

asiakastietoja tärkeämpinä toiminnallisuuksina.  

Vapaan palautteen kentässä mainittiin eläinlajikohtaisen toimenpideohjeistuksen 

tärkeys. 

Kuvio 11. Kysymys 5. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia 

toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia? 

Integraatioiden suhteellinen tärkeys esittää paitsi toiminnallisuuden tärkeyttä 

kohderyhmälle, myös integraatio-osapuolen merkitystä sidosryhmänä ja 

arvoketjussa. Liitynnän merkityksellisyys kuvaa lisäksi prosessin asemaa 

eläinterveydenhuollon vastaanoton toiminnassa.  
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Kuvio 12. Kysymys 7. Kuinka tärkeinä pidätte liityntöjä muihin järjestelmiin, 

kuten? 

Vastauksista voidaan todeta, että suoraan potilaan hoitotilanteeseen liittyvät 

yhteydet arvioidaan tärkeimmiksi. Diagnoosin tekemiseksi sisäisten 

laboratoriolaitteiden ja ulkoisten laboratoriotalojen tulokset ovat digitaalisen 

kuvantamisen ohella tärkeitä tutkimusmenetelmiä. Oikean toimenpiteen ja siihen 

liittyvien hoito-ohjeiden ja lääkityksen löytäminen luotettavista lähteistä on 

tärkeää hoidon onnistumiselle. Laskutustapahtuman läpinäkyvyys ja selkeys on 

tärkeää sekä toiminnan sujuvuudelle että asiakassuhteelle. Myös konsultointien 

mahdollisuus nousi varsin korkealle. Konsultaatioita käytetään esimerkiksi 

erikoislääkärien tutkimukseen tai harvinaisemman tutkimusmenetelmän, kuten 

esimerkiksi tietokonetomografia, mahdollistamiseksi toisella vastaanotolla.  
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24 vastaajaa (88,9 %, ka 4,04) pitivät integraatiota toimenpidetietoihin tärkeänä 

tai erittäin tärkeänä. Toimenpideohjeet sisältävät usein diagnoosien ja 

lähtötietojen perusteella valittavat suositeltavat hoito-ohjevaihtoehdot ja mikäli 

toimenpidekoodisto on käytössä se mahdollistaa yksityiskohtaisen raportoinnin 

toimenpidekohtaisesti. Toimenpiteet ovat keskeinen osa eläinterveydenhuollon 

vastaanoton ydinosaamista ja tietotaitoa. 23 vastaajaa 27:stä (85,2 %, ka 4,07) piti 

liityntöjä suoraan tehdyistä toimenpiteistä ja käsittelyistä laskutustoimenpiteisiin 

tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimmiksi integraatiokohteiksi 

nimettiin sisäiset (24 vastaajaa 27:stä, ka 3,85) ja ulkoiset laboratoriotulokset 

(25/27, ka 3,85) sekä diagnoosilistat (21/27, ka 3,85). Myös nämä liittyvät 

keskeisesti suoraan hoitotapahtumaan. Vähemmän tärkeänä (14/27, ka 2,85) 

pidettiin kuitenkin liityntää kuvantamisen laitteisiin. Mahdollisuus lähettää 

potilastiedot kuvantamislaitteelle ja kuvien arkistointi järjestelmään potilastietojen 

yhteyteen yksinkertaistaa tietojen käsittelyä ja myöhempää hyödyntämistä. Mikäli 

käytössä on analogisia kuvantamislaitteita kuten analoginen röntgen, ei suoraa 

liityntää ole mahdollista tehdä. Jatkokysymykseen käytetyistä laitteista olikin 

tullut joitakin vastauksia, joissa mainittiin analogisten laitteiden käsikäyttö. 

Joissain tapauksissa näitä kuvia edelleen valokuvattiin säilyttämistä varten.  

Yhteyksiä lääketietokantoihin, tukkukauppoihin, mikrosirutietokantoihin ja 

lääkkeiden käsittelyn eri vaiheissa tarvittaviin välineisiin tai 

eläinvakuutusyhtiöihin pidettiin vähemmän tärkeinä. Tämä kuvastanee markkinan 

tämän hetkistä tilannetta – liityntöjä tällaisiin palveluihin ei käytännössä ole 

tarjolla, joten niitä ei koeta tärkeäksi. Toiminnot tehdään käsin ja henkilökohtaisin 

yhteydenotoin. 

Kuvio 13 kuvaa eläinterveydenhuollon vastaanoton prosesseja tulevaisuuden 

tietojärjestelmässä. 
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Kuvio 13. Eläinterveydenhuollon TO-BE prosessit. 

 

5.4 Tutkimuksen tulosten vaikutuksia ERP järjestelmään 

 

Kirjallisuuden ja yrityksen aiemman kokemuksen pohjalta analysoitiin kerättyjä 

tuloksia ja niiden mahdollista roolia tietojohtamisen alueella. Ydinprosessit 

eläinterveydenhuollon vastaanotoilla liittyvät tällä hetkellä suoraan potilaan 

hoitotapahtumaan. Muut prosessit, kuten asiakas-, tilaus-, varasto- tai 

raportointiprosessit ovat tukiprosesseja. Kirjoittaja uskoo tilanteen 

tulevaisuudessa kehittyvän kilpailun myötä. Tällä hetkellä tukiprosesseina 

nähtävät prosessit nousevat tärkeämmiksi tietojohtamisen alueiksi. Markkina on 

erittäin kilpailtu ja lainsäädännön tuomat muutokset tulevat mahdollisesti 

tulevaisuudessa avaamaan hintakilpailun osaamiseen ja palvelun laatuun 

perustuen. Tarkasteltaessa johtavan eläinterveydenhuollon markkinan 

Yhdysvaltain tai esimerkiksi Suomen eläinterveydenhuollon markkinoita on 

vastaanotoilla tapahtunut voimakasta ketjuttumista ja keskittymistä kilpailun 

kasvaessa. Kustannuksiin ja vastaanoton varustelutasoon ja palvelutarjoamaan on 
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kiinnitetty huomioita ja asiakas on nostettu potilaan ohella vastaanoton tärkeäksi 

kohderyhmäksi. 

Kyselytutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että aikataulu- ja 

henkilöstöresurssien hallinta nostavat merkitystään lääke- ja varastohallinnan 

ohella. Myös raporttien merkitys toimintaa ohjaavana tietona kasvaa. Yllättävintä 

kirjoittajalle on, että asiakastiedon merkitystä pidetään edelleen suhteellisesti 

vähäisenä. Kuitenkin, asiakas tekee päätöksen lääkärin valinnasta. Yhteydenpito 

asiakkaaseen ja hänen kauttaan potilaaseen parantaa asiakkaan sitoutumista ja 

mahdollistaa pitkät asiakas- ja potilassuhteet. Asiakkaan tuottama informaatio on 

myös hoitoa edeltävässä tilanteessa eräs hoidon onnistumisen edellytys. Hyvä ja 

säännöllinen asiakassuhde mahdollistaa myös potilaan jatkuvan terveydenhuollon.  

 

Vastaanotoilla vallitsevana oleva käytäntö Sprechstunde hankaloittaa 

tietojohtamisen hyödyntämistä ja toiminnan suunnittelua vastaanotolla, koska 

käytännössä ei tiedetä minkälaisia asiakkaita ja minkälaisilla tarpeilla 

vastaanotolle on tulossa. Tämä voi ruuhkauttaa vastaanoton ja aiheuttaa 

pidentyneitä odotusaikoja. Oikeiden resurssien puuttuessa palvelu voi jäädä 

puutteelliseksi. Sprechstunden tavoitteena on ollut tarjota asiakkaalle joustava 

mahdollisuus tulla vastaanotolle silloin, kun se hänelle parhaiten sopii, mutta 

käytännössä käytäntö ei palvele asiakasta eikä vastaanoton tehokasta toimintaa. 

ERP järjestelmän ajanvarausjärjestelmän avulla asiakkaille voi tarjota joustavan 

aikataulun ja käynnin syyn mukaiset, oikeat palvelut. Ajanvaraukseen voi liittää 

online varausmahdollisuuden, jolloin vastaanoton toimintaa voidaan ohjata 

erilaisten toimenpide- ja hinnoittelujärjestelyin tehokkaammaksi ja samalla 

parantaa palvelua asiakkaalle. Ajanvarauksen käyttö palvelee tietojohtamista, kun 

asiakkaan hallussa olevat tärkeät ennakkotiedot kerätään ja käynnille voidaan 

kohdistaa oikeat resurssit ja toisaalta asiakkaalle voidaan välittää mahdollisten 

tutkimusten vaatimat ennakkovalmistelut.  

 

Potilas- ja hoitotietoja arvostetaan vastaanotoilla tärkeinä. Ne ovatkin 

vastaanottojen ydintoimintaa ja tietojohtamisen kannalta keskeistä aluetta. ERP 

järjestelmän tulisi mahdollistaa tutkimus- ja toimenpideprosessien parhaiden 
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käytäntöjen hyödyntäminen koko henkilöstölle ja jatkuva toiminnan kehittäminen 

oleellisia mittareita seuraamalla. Jokainen vastaanotto on erilainen ja 

erikoistumisalojen ja eläinlajien luoman kirjon perusteella järjestelmän 

konsultaatioprosessin on mahdollistettava joustava tiedon tallentaminen ja 

analysointi kliinisiin, taloudellisiin ja hallinnollisiin soveltamisaloihin. Näin tietoa 

voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja laadun kehittämiseksi. Sairauden 

diagnosointia, tutkimusta ja hoitotoimenpiteiden valintaa olisi tuettava 

luotettavien tiedonlouhintatyökalujen ja integraatioiden avulla. 

Hoitotoimenpiteiden ja lääkitysten vasteita ja vaikuttavuutta tulisi voida 

analysoida parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi. Toisaalta järjestelmässä 

käytettävän tiedon tulisi mahdollistaa hyödyntäminen paitsi vastaanoton omiin 

tarkoituksiin, myös laajemmalti lääketieteen, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä 

eläinterveydenhuollon toiminnan hyödyksi. Tämä edellyttää järjestelmältä tiedon 

siirtämisen ja jakamisen toimintoja. 

Koska lääkeaineet ja apteekkitoiminta kuuluvat olennaisesti 

eläinterveydenhuollon vastaanottojen toimintaan on myös tieto lääkeaineista ja 

niiden käytöstä eri eläinlajeille ja -roduille tärkeää. Lain vaatima kirjanpito, 

hinnoittelu- ja ilmoitusvelvollisuuden seuranta ja raportointi on mahdollistettava 

järjestelmässä sujuvasti. Materiaalien ollessa merkittävä osa kustannuksista niiden 

merkitys korostuu. Varastohallinta apteekki ja hoitotarvikkeiden osalta 

hyödyntäisi yrityksen sisäisiä materiaalitoimintoja. Mahdolliset integraatiot 

lääketukkuihin ja tavarantoimittajiin mahdollistaisivat joustavamman 

hankintatoimen ja keskittymisen ydinprosesseihin ja toisaalta tietojen 

hyödyntämisen sidosryhmien mahdollisen tuotekehityksen yhteydessä. 

Esimerkkinä varastonhallinnan vaikutuksista mainittakoon suomalaisten 

eläinterveydenhuollon vastaanottojen ketjuuntumistoimintojen mahdollistaneen 

keskitetyt ostot, mutta myös kustannusten paremman hallinnan oikean ja 

kohdistetun tuotevalikoiman myötä.  

Suuremmilla vastaanotoilla lääkkeiden viivakoodilukijat hyödyntäisivät 

automatisoidun käyttö- ja reseptinkirjoitustoiminnan nopeuttaessa prosessia ja 

vähentäessä mahdollisia inhimillisiä virheitä. Myös käytön raportointi helpottuisi. 
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Asiakkaan osallistaminen hoidon suunnitteluun ja terveyden ylläpitoon ei ole ollut 

tuettuna nykyisissä järjestelmissä. Ihmisterveydenhuollon käytäntöjä seurattaessa 

asiakkaan rooli myös eläinterveydenhuollon alalla tulee muuttumaan 

keskeisemmäksi. Järjestelmän olisi mahdollistettava asiakkaan ja eri 

hoitotoimenpiteitä tekevien henkilöiden välinen kommunikaatio ja tuettava 

osapuolien tiedon hyödyntämistä potilaan (eläimen) terveydenhuollossa. 

Alla esitetään Bosen (2003) tietojärjestelmän tiedon luokittelua mukaillen 

eläinterveydenhuollon tietojärjestelmän tiedon luokittelu: 

Taulukko 3. Eläinterveydenhuollon tietojärjestelmä, tiedon luokittelu. (Mukaillen 

Bose, 2003). 

 

Nykyiset järjestelmät keskittyvät potilas- ja hoitoprosessien tukemiseen, mutta 

käytännössä niitä hyödynnetään pääasiassa potilastietokantoina tiedon 

säilömiseen. Tietojohtamisen näkökulmaa ei ole hyödynnetty riittävästi. 

Järjestelmän toimituksen olennaisena osana olisi toimitettava käyttöönoton tuki 

sekä koulutus. Koulutuksen tulisi sisältää myös järjestelmän monipuolista käyttöä 

tukevan tiedon jakaminen. Tietojohtamisen käytäntöjen hyödyntäminen tuo 

eläinterveydenhuollon vastaanotoille merkittäviä hyötyjä, mutta vain, kun ne ovat 

käytössä. Eläinterveydenhuollon tutkinnot eivät juuri sisällä tietoa yrityksen 

kehittämisen tai taloudellisen toiminnan edellytyksistä. Järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä jaettu tieto lisäisi merkittävästi tarvetta tietojohtamisen soveltamiselle 

Dokumentit Tietovarastot Sovellukset
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ja järjestelmän eri toiminnallisuuksien käyttöön. Tämä tukisi arvon luontia ja 

asiakastyytyväisyyttä järjestelmään. 

Tietojohtamista on hyödyllistä käyttää paitsi ydintoiminnassa myös 

toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien uudistamisessa. Järjestelmän 

käyttöönotossa ilmenneet haasteet ja oppi on syytä kirjata ja jakaa seuraavan 

kierroksen hyödynnettäväksi, jotta järjestelmän hyödyntäminen tarkoitukseensa 

toteutuu mahdollisimman laajasti.   
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6 Johtopäätökset 

 

Eläinterveydenhuollon ala on vahvasti tietojohtamisen alaa. Uutta dataa, 

informaatiota ja tietoa syntyy, tallennetaan, siirretään ja hyödynnetään jokaisen 

asiakkaan ja potilaan kohdalla ja jokaisessa toimenpiteessä. Tätä tietoa voidaan 

tallettaa toiminnanohjausjärjestelmiin ja hyödyntää koko eläinterveydenhuollon 

verkoston toiminnassa.  

Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelun tulee perustua asiakkaan prosesseihin. 

Arvoa luovan järjestelmän edellytyksenä on sen aiottuun käyttöön sopivuus. Sen 

tulee tukea käyttäjien tarpeita ja edistää laatua.  

Järjestelmää suunniteltaessa nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila kuvataan. 

Prosessit sopeutetaan muutosjohtamisen avulla tukemaan tavoitetilan 

toteutumista. Jatkuva prosessien tarkkailu ja arviointi on kehittyvän ja 

kilpailukykyä edistävän toiminnan edellytyksiä. Muutoksen tulisi jatkua 

järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin ja muutos tulisi huomioida niin prosesseissa 

kuin järjestelmässä jatkuvan iteraation kautta. Tätä varten järjestelmästä on 

tehtävä mahdollisimman joustava ja muokattava.  

Toiminnanohjausjärjestelmä luo ydinkyvykkyyksien ja -toiminnan tueksi 

mahdollisuuden tiedon järjestelmälliselle hyödyntämiselle ja toiminnan laadun 

kehittämiselle. Toimintaa tukevien sekä lakien mukaisien tietojen kirjaaminen ja 

tallentaminen, sekä näistä tiedoista erotetut yrityksen toiminnan kehittämistä ja 

päätöksentekoa tukevat raportit ovat keskeisessä osassa laadukkaan ja 

taloudellisen toiminnan mahdollistajina.  

Eläinterveydenhuollon asiakasprosessi noudattaa monessa suhteessa 

ihmisterveydenhuollon prosesseja. Ajanvarauksen, vastaanoton ja tutkimus- ja 

hoitoprosessia seuraavat kotiuttaminen hoito-ohjeineen ja laskutus.  

Eroja syntyy paitsi lakimääräisissä toiminnoissa myös hoitokäytännöissä. 

Eläinterveydenhuollon vastaanotto tarjoaa usein laajat palvelut yhdessä paikassa, 

kun taas ihmisterveydenhuollossa on eri toimintoihin erikoistunut henkilökunta ja 

jopa sijaintipaikka. Eläinterveydenhuollon potilaana on jokin useista eläinlajeista 
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ja – roduista. Eläimet eivät voi suoraan osallistua hoitoprosessiin, vaan asiakas 

toimii kykyjensä mukaan tiedon välittäjänä. Asiakas on eläimen omistaja. 

Nämä erot vaikuttavat tiedon jakamiskäytäntöihin ja -tarpeisiin. Yksityisellä 

vastaanotolla toimiva lääkäri, joka tekee itse kaikki tutkimus- ja hoitotoimenpiteet 

tarvitsee potilastietoja ensisijaisesti oman toimintansa kehittämistä tai mahdollisia 

lähetteitä varten. Mahdollisesti tästä syystä nykyisten käytössä olevien 

toiminnanohjausjärjestelmien rooli on ollut pääasiassa potilastietokantana 

toimiminen.  

Kliinisen tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi on saatavilla huomattava määrä 

artikkeleita, tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Internet aikakaudella lähteiden 

määrän ja luotettavuuden analysointiin on käytettävä harkintaa. 

Eläinterveydenhuollon prosesseissa käytettävän tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. 

Muistin varassa toimiminen ei enää toteuta nykypäivän vaatimuksia. Eläinlääkärin 

tulisi hallita lainsäädäntö, diagnoosit, testausmenetelmät ja laitteet, hyväksyttävät 

rajat eri testeille, lääkitys, lääkkeet ja annostukset, vaihtoehtoiset hoitomenetelmät 

ja jatkoseurannan järjestäminen ja niin edelleen. Kaikki edellä mainittu koskien 

useita eläinlajeja ja rotuja. Tähän liittyy niin paljon tietoa, joka muuttuu ja 

kehittyy nopeaan tahtiin, että inhimillisen muistin rajat eivät enää hallitse tiedon 

määrää. Tästä syystä voidaan ennakoida myös tiedonhakua ja lajittelua tukevien 

menetelmien lisääntyvän. Tietojärjestelmän kehittämisessä onkin huomioitava 

paitsi potilastiedon laadulliset kriteerit myös päätöksentekoa tukevien 

toiminnallisuuksien integrointi.  

Tiedon lisäämiseen, osaamisen kehittämiseen ja tiedon hyödyntämiseen 

tietojohtamisen tukemiseksi on lisäksi mahdollistettava vuorovaikutus 

eläinterveydenhuollon verkostossa. Virallisten ja epävirallisten konsultaatioiden ja 

vertaisryhmätoiminnan määrä tulee mitä todennäköisimmin lisääntymään muiden 

alojen esimerkin myötä. 

Sähköiset tietokannat mahdollistavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvän 

tiedon hyödyntämisen huomattavasti laajemmin kuin paperiversiona talletetut 

tiedot. Tiedon kerääminen lakien ja ohjeistuksien valmistelua varten helpottuu, 
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kun tiedot on talletettuna sähköisesti. Kirjoittaja uskoo, että tulevaisuudessa 

nähdään nykyistä enemmin integraatioita ja vuorovaikutusta myös eläinruoka- ja 

tarviketeollisuuden, vakuutustoiminnan, viranomaisten sekä muuhun 

eläinterveydenhuollon oheistoimintaan liittyvien palvelujen ja 

eläinterveydenhuollon vastaanoton ja asiakkaan muodostamassa yhteisössä. Näin 

yhä useammat eläinterveydenhuollon sidosryhmät ja näiden sidosryhmät liittyvät 

tiedon ja ekosysteemin osaamisen kehittämiseen. Syntyy yhä laajeneva lisäarvoa 

tuottava verkosto, mikä on kuvattu alla soveltaen Siun (2003) kuvaamaa 

tietojärjestelmän toimitusketjun tiedonjakoa. Lisäarvoa syntyy paitsi läpi 

toimitusketjun, myös läpi koko verkoston.  

 

Kuvio  14. Terveydenhuollon tietojärjestelmän toimitusketju. (Soveltaen Siau, 

2003). 

Eräs kansainvälistä yhteistyötä hidastava seikka on yhtenäisen kansainvälisen 

diagnoosikoodiston ja rotuluettelon puuttuminen. Ihmislääketieteestä poiketen 

tällaisia kansainvälisesti yhteisesti sovittuja standardeja ei eläinlääketieteessä ole 

vaan toimitaan kansallisella tai jopa vastaanottokohtaisella tasolla. Tämä hidastaa 

tietojohtamisen menetelmien laajentamista vastaanoton ulkopuolelle. 
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Eläinterveydenhuollon organisaatioiden tulisi kiinnittää entistä enemmän 

huomiota standardien kehittämiseen alueella. 

Tutkimuksen kohdemaan Saksan eläinterveydenhuollon voidaan katsoa olevan 

murroksen edessä. Saksan eläinlääkäriliitto esittää käynnissä olevien muutosten – 

eläinlääkärien apteekkioikeuden mahdollisen kaventamisen, yleisen 

maksulainsäädännön (GOT) muutoksien ja sukupolvi Y:n tavoitteet työelämän ja 

vapaa-ajan tasapainon muuttamiseksi – käynnistävän muutoksen 

eläinterveydenhuollon markkinoilla. Edellytykset eläinterveydenhuollon 

taloudellisesti kannattavalle yritystoiminnalle on mahdollistettava. 

Kirjoittaja näkee markkinatilanteen muutoksen edellyttävän 

toiminnanohjausjärjestelmältä uusia, toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä 

tukevia tieto- ja raportointimahdollisuuksia. Laadun yhtenäistämiseksi ja 

kehittämiseksi on tuettava prosesseja, jotka vähentävät manuaalista kirjaamistyötä 

ja mahdollistavat parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen tutkimus- ja 

hoitoprosessissa. Näiden toiminnallisuuksien käyttöönottoa ja käyttöä on tuettava 

koulutuksen ja asiakastuen menetelmin todellisen hyödyn aikaan saamiseksi. Vain 

järjestelmä, jota käytetään tarkoitukseensa luo arvoa. 

Eläinterveydenhuollon vastaanotoilla asiakkaan asemaan on kiinnitettävä nykyistä 

enemmin huomiota. Asiakassuhde muuttuu eläimen haltijan roolista 

päätöksentekijän rooliin. Asiakas on hoitopäätöksen tekijä ja maksaja, jolla on 

usein kiinteä ja tunnepitoinen suhde potilaaseen. Tutkimuksen mukaan 

eläinterveydenhuollon vastaanotoilla tiedetään asiakkaista varsin vähän 

mielenkiinnon keskittyessä potilaaseen. Asiakas tulisi nostaa 

eläinterveydenhuollon vastaanoton kumppaniksi, joka yhteistyössä 

hoitohenkilöstön ja muun verkoston kanssa edistää eläimen terveyttä ja vaikuttaa 

ennaltaehkäisevästi sairauksien syntyyn.  

Eläinterveydenhuollon vastaanotot seurannevat ihmisterveydenhuoltoa tällä 

alueella ja suuntaavat ansaitsemislogiikkaa sairaasta eläimestä terveeseen 

eläimeen. Asiakas, eläimen haltija, sitoutetaan voimaannuttamalla hänet 

osalliseksi eläimen jatkuvan terveyden ylläpitäjänä. Tämä on mahdollista 
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luomalla uusia verkostomaisia palvelu- ja vertaisryhmämalleja. Uudet 

mobiiliteknologiat mahdollistavat kotiympäristössä tapahtuvan seurannan. 

Nykyaikainen tietojohtaminen toteutuu paitsi organisaation sisällä myös 

organisaation verkostossa. 
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7 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Naisten määrän lisääntyessä eläinlääkärikunnassa myös pieneläin- ja 

hevosvastaanottojen suhteellinen määrä hyötyeläinvastaanottoa harjoittaviin 

muuttuu. Hyötyeläinvastaanotot ovat tilastojen mukaan miesvaltaisia ja niissä 

työskentelevien eläinlääkärien suhteellinen ajallinen panos viikossa on korkeampi 

kuin pieneläinvastaanotoilla. Tämä johtunee myös osittain liikkuvasta työstä 

hyötyeläintilojen välillä. Vaikka hyötyeläinmarkkinat onkin suljettu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, on liikkuvan työn vaatimat tiedon saavutettavuus ja 

järjestelmän toiminta vastaanoton ulkopuolella myös hevospraktiikkaa tai 

kotikäyntejä tekevälle eläinlääkärille tärkeää. Lääkäreille tulisi tarjota 

mahdollisuus logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan toiminnan suunnittelulle 

järjestelmästä käsin. Myös lääketieteellisiä välineitä ja laitteita kehittävät 

sidosryhmät hyötyisivät mahdollisesti tiedoista, jota eläinlääkärit keräävät 

tilakäynneillä. Pystyäkseen paremmin suunnittelemaan välineitä, jotka ovat 

suunniteltu tukemaan naisistuvan eläinlääkärikunnan työtä, havaittujen haasteiden 

ja mahdollisten ratkaisuehdotuksien käsittely yhteistyössä varmistaisi kookkaiden 

hyötyeläinten hoidon myös tulevaisuudessa. 

Hyötyeläimet ovat tärkeä alue eläinterveydenhuollon vastaanotoille. Lähes puolet 

vastaanotoista Saksassa toimi sekä pieneläinten että suureläinten parissa. 

Hyötyeläintuotannon vaatimukset lääkkeiden ja lääkeaineiden seurannasta, 

poikimis- ja tuotantomääristä, ja säännöllisistä tarkastuksista ovat säädelleet 

ruoantuotantoa ja eläinterveyttä silmällä pitäen. Tämä on eläinlääkäreille 

merkittävä markkina, joka on hyvä tutkia myös toiminnanohjausjärjestelmän 

vaatimuksien suhteen myös tältä puolelta.  

Edelleen jatkotutkimuksen aiheena voidaan nähdä miten voitaisiin paremmin 

hyödyttää tutkimustyötä niin eläinlääketieteen kuin ihmislääketieteen alueella. 

Viime aikoina tiedotusvälineistä tutut sairaudet, kuten ebola, hiv, sika-influenssa 

ovat kaikki eläinperäisiä tauteja.  

Lopuksi opiskelijoiden ja sukupolvi Y:n kulttuurin vaikutukset tietojohtamista 

tukevan järjestelmän käyttöön olisi tutkittava. Sukupolvi Y on edeltäjiään 
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tottuneempia tietotekniikan ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien käyttöön. 

Tämä suuntaus voi vaikuttaa positiivisesti tietojohtamisen menetelmien käytön 

laajenemiseen.  
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LIITTEET 

 

1. Vaatimusmäärittely 

 

ID Pvm 
Läh

de 
Vaatimus Vaatimuksen kuvaus 

L1 2.1.2015 MN 
Asiakasmäärän 

laskenta 
Asiakkuuksien määrä lasketaan. 

L2 2.1.2015 MN 
Tapahtumien 

määrän laskenta 
Tapahtumien määrä lasketaan. 

L3 2.1.2015 

MN Asiakkuuden 

kokonaisarvon 

laskenta 

Asiakkuuksien kokonaisarvo lasketaan 

kuukausi , vuosi- ja kertymätasolla. 

L4 2.1.2015 

MN Asiakkaan 

palvelutason 

määrittely 

Asiakkuuksien määrän laskenta 

palvelutasoa kohden. 

L5 2.1.2015 MN 

Lisäpalvelujen 

asiakasmäärän 

laskenta 

Maksullisen lisäpalvelun ostajien määrä 

lasketaan ohjelmistossa. 

L6 2.1.2015 MN 
Konversioarvon 

laskenta 

Haluttujen toimenpiteiden määrä sivustolla 

lasketaan ostotapahtumalle. 

L7 2.1.2015 MN 

Palveluntarjoajie

n määrä 

liityntöinä 

ohjelmassa. 

Ohjelmisto laskee eri palveluntarjoajien 

määrän ohjelmassa. 

L8   MN 

Palveluntarjoajie

n esiintyminen 

hakutuloksissa. 

Ohjelmisto laskee eri palveluntarjoajien 

esiintymiskerrat hakutuloksissa. 

L9 2.1.2015 MN 

Palveluntarjoajie

n valinta 

käytössä. 

Ohjelmisto laskee eri palveluntarjoajiin 

kohdistuneet käyttäjän valintojen määrät. 

L10 2.1.2015 MN Raportointi 

Ohjelmistosta on mahdollista tuottaa 

erilaisia käyttöä ja kannattavuutta 

selvittäviä raportteja. 

L11 2.1.2015 MN Saatavuus Ohjelmisto on ladattavissa internetistä. 

L12 2.1.2015 MN Saatavuus Ohjelmiston käyttöönotto on helppoa. 

L13 2.1.2015 MN Levinneisyys 

Ohjelmistoa on otettu testikäyttöön 

vähintään xx kertaa ensimmäisen 6 kk 

aikana. 

L14 2.1.2015 MN Levinneisyys 

Ohjelmistoa on tilattu vähintään xx 

asiakkaan toimesta ensimmäisen vuoden 

aikana kaupallisen avaamisen jälkeen. 
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L15 2.1.2015 MN Kattavuus 

Sähköisten liitäntöjen määrä kattaa 

eläinlääkealan markkinoiden 3 suurinta 

tukkukauppaa   

L16 2.1.2015 MN Kattavuus 

Sähköisten liitäntöjen määrä kattaa 

markkinoiden 5 suurinta palveluntarjoajaa 

laboratoriopalveluissa. 

L17 2.1.2015 MN Kattavuus 

Sähköisten liitäntöjen määrä kattaa 

markkinoiden 5 suurinta palveluntarjoajaa 

kuvantamislaitteissa. 

L18 2.1.2015 MN 
Järjestelmän 

toimivuus 

Järjestelmän tulee pystyä tukemaan xxx 

käyttötapahtumaa yhtäaikaisesti. 

L19 2.1.2015 MN Julkistus 
Ohjelmisto julkistetaan ja avataan 

kaupallisesti käyttäjille xxxx.2015. 

 
    

 
    

ID Pvm 
Läh

de 
Rajoite Rajoitteen kuvaus 

R1 13.4.2015 MN Toteutus 
Ohjelmiston web-liittymä toteutetaan 

HTML 5:llä. 

R2 13.4.2015 MN Toteutus 
Ohjelmiston Landing Page on sovittava 

yhteen sivuun. 

L3 13.4.2015 MN Toteutus 

Ohjelmiston on toimittava skaalautuvasti 

yleisimmissä resoluutioissa tietokone, 

laptop, pad ja älypuhelinkäytössä. 

L4 13.4.2015 MN Toteutus 

Ohjelmisto käyttää kommunikoinnissa 

muiden järjestelmien kanssaUniversal 

Business Language UBL  

         http://ubl.xml.org/ rajapintaa 

L5 13.4.2015 MN Yhteensopivuus 
Ohjelmisto käyttää laboratoriopalvelujen 

tarjoajien rajapintana xxx rajapintaa.  

L6 13.4.2015 MN Yhteensopivuus 

Ohjelmisto käyttää kuvantamislaitteiden 

rajapintana DICOM  standardin mukaista 

rajapintaa. 

L7   MN Yhteensopivuus Sovellus käyttää maksamisen rajapintana 

  13.4.2015     suojattua HTML -rajapintaa. 

L8 13.4.2015 MN Tietoturva 
Ohjelmistoon kirjattu data tallennetaan 

yrityksen omille servereille Suomessa. 

L9 13.4.2015   Tietoturva 
Ohjelmistoon kirjattu data tallennetaan 

usealle serverille eri kohteissa. 

L10 13.4.2015 MN Tietoturva 
Jokaiselle asiakastilille luodaan erillinen 

tietokanta.  

L11 13.4.2015 MN Tietoturva Kaikki tieto on suojattu HTTPS yhteydellä. 

L12 13.4.2015 MN Tietoturva 

Ohjelmistoon kirjatun tiedon omistaa 

kirjaajan asiakastili. Kirjatun tiedon voi 

siirtää inport/export toiminnolla milloin 

tahansa. 

L13 13.4.2015 MN Tietoturva 
Ohjelmiston maksullisen osan maksaminen 

tapahtuu suojattuna. 

L14 13.4.2015 MN Tietoturva 
Käyttäjän syöttämät henkilötiedot ovat 

suojattuna. 

http://ubl.xml.org/
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L15 13.4.2015 MN Yhteensopivuus 

Ohjelmiston maksullisen osan maksamiseen 

voi käyttää paikallisia 

verkkopankkiliittymiä, tai MasterCard /Visa 

luottokortteja ja suojattua verkkoyhteyttä. 

L16 13.4.2015 MN 
Sovelluksen 

käyttöliittymä 

Ohjelmiston käyttöliittymän tulee toimia 

yleisimmin käytetyissä selaimissa (Firefox 

3, Google Chrome 4 ja 5, Opera 10, Safari 

4, Internet Explorer 7 ja 8) 

L17 13.4.2015 MN Tuki 
Ohjelmistolle on tarjottava 

käyttöönottokoulutus. 

L18 13.4.2015 MN Tuki Ohjelmistolle on tarjottava online tuki. 

L19 13.4.2015 MN Tuki 
Ohjelmistolle on tarjottava online 

käyttöohjeet. 

 
    

ID Pvm 
Läh

de 
Sidosryhmä Sidosryhmän kuvaus ja rooli 

S1 13.4.2015 MN Käyttäjä Ohjelmiston administrator. 

S2 13.4.2015   Käyttäjä Ohjelmiston käyttäjä: työntekijä. 

S3 13.4.2015 MN Käyttäjä Ohjelmiston käyttäjä: manager 

S4 13.4.2015   Käyttäjä Ohjelmiston käyttäjä: muu 

S5 13.4.2015 MN Pankki Maksukäytännöt ja maksaminen. 

S6 13.4.2015 MN Palveluntuottajat 
Ohjelmistoon sähköisesti liittyvien 

järjestelmien toimittajat. 

S7 13.4.2015   Käyttäjä Ohjelmiston käyttäjä : eläimen omistaja. 

S8 13.4.2015   Palveluntarjoaja 

Tarjoaa palvelun jatkuvana ja mahdollistaa 

sen toiminnan vastaamalla toiminnasta ja 

palvelimista. 

S9 13.4.2015 MN 
Kehittäjä/tekn.as.

t. 

Ohjelmiston kehittäjä suunnittelee ja 

toteuttaa sovellukset kannustimia vastaan. 

S10 13.4.2015 MN 
Ylläpito /tekn. 

as.t. 

Ohjelmiston ylläpito (korjaukset, 

päivitykset, muutokset) elinkaaren aikana. 

Toteuttaa ylläpitoa kannustimia vastaan. 

 
    

 
    

ID Pvm 
Läh

de 
Käyttäjäryhmä Kuvaus ja rooli 

K1 13.4.2015 MN Asiakaskäyttäjä 

Ostaa ohjelmiston käyttöönsä 

hyödyntääkseen sen toiminnallisuutta 

päivittäisessä työssään. 

K2 13.4.2015 MN Palveluntuottajat 
Palveluntuottajat päivittävät sopimuksen 

mukaiset sisällöt yhteyksistä.. 

K3 13.4.2015 MN Palveluntarjoaja Raportointi, tulosten seuranta. 
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K4 13.4.2015 MN 
Ylläpito/tekn.as.t

. 
Sovelluksen ylläpito ja kehitys. 

 
    

ID Pvm 
Läh

de 
Vaatimus Vaatimuksen kuvaus 

1 13.4.2015 MN Toiminta 
Ohjelmisto toimii älykkäästi aiemman 

käytön perusteella.  

2 13.4.2015 MN Ajanvaraus 

Ajanvarauksessa on voitava valita päivä-, 

viikko, kuukausi, vuosinäkymä, ja sitä on 

voitava rullata eteen ja taakse. 

3 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvarauksen on selkeästi näytettävä 

kellonajat tunteina ja minuutteina 

4 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvaraukseen on voitava syöttää 

omistajan ja eläimen tiedot  

5 13.4.2015 MN Ajanvaraus 

Ajanvaraus on mahdollista tehdä 

osoittamalla kalenterin kohtaa ja 

liu'uttamalla kesto. 

6 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvaraukseen on voitava merkitä hoitava 

lääkäri ja resurssit. 

7 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvarauksesta on nähtävä työvuorossa 

oleva henkilökunta. 

8 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvarauksesta on nähtävä henkilökunnan 

kuormitus. 

9 13.4.2015 MN Ajanvaraus 
Ajanvarauksesta on nähtävä resurssien 

kuormitus/varaukset. 

10 13.4.2015 MN Ajanvaraus  

Ajanvarauksesta ei voi tehdä päällekkäisiä 

varauksia samalle henkilölle/resurssille 

ilman varoitusta. 

11 13.4.2015 MN Ajanvaraus Varattua aikaa on voitava muuttaa. 

12 13.4.2015 MN Ajanvaraus Varatun ajan on voitava peruuttaa. 

13 13.4.2015 MN Ajanvaraus 

Ajanvaraus on voitava tehdä myös muuhun 

kuin vastaanottotapahtumalle (puhelinaika, 

koulutus, kokous jne vapaa teksti) 

14 13.4.2015 MN Ajanvaraus  

Ajanvarauksesta ei voi tehdä päällekkäisiä 

varauksia samalle henkilölle/resurssille 

ilman varoitusta. 

15 13.4.2015 MN Ajanvaraus 

Ajanvaraus on voitava tehdä myös muuhun 

kuin vastaanottotapahtumalle (puhelinaika, 

koulutus, kokous jne vapaa teksti) 

16 13.4.2015 MN Ajanvaraus 

Ajanvarauksen on voitava tehdä useille 

tapahtumille samanaikaisesti (sama(t) 

potilaat). 

17 13.4.2015 MN     

18 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksessa on vastaanoton 

käyttäjän voitava määritellä online 

varauksille määrätyt aikataulut. 

19 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksen aikataulut on voitava 

erottaa visuaalisesti muista varauksista. 
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20 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvaruksessa tarjolla olevat 

toimenpiteet on voitava määritellä 

vastaanoton käyttäjän toimesta. 

21 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksessa käytettävissä olevat 

henkilöt on voitava määritellä vastaanoton 

käyttäjän toimesta. 

22 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksessa on voitava 

määritellä hoitotoimenpiteiden hinnat 

vastaanoton käyttäjän toimesta. 

23 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvaraus on voitava upottaa 

vastaanoton verkkosivuille. 

24 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvaraus on voitava tehdä 

vastaanoton verkkosivuilta. 

25 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

online ajanvarauksen varauksessa on 

valittava toimenpiteet. 

26 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksen varauksessa on 

valittava toimenpiteen tekevä henkilö. 

27 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksessa on syötettävä 

henkilötiedot, kuten asiakkaan tiedoissa. 

28 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvaraus vahvistaa varatun ajan 

sähköpostitse tai tekstiviestillä asiakkaan 

antamien tietojen mukaisesti. 

Varausvahvistukseen on mahdollista liittää 

lisäohjeita ja ajo-ohjeet vastaanotolle. 

29 13.4.2015 MN 
Online 

ajanvaraus 

Online ajanvarauksen varaus näkyy 

vastaanoton varaustilanteessa. 

30 13.4.2015 MN Potilastiedot 

Järjestelmään on voitava tallentaa eläimen 

laji, rotu, syntymäaika, sukupuoli, 

tunnistetiedot. 

31 13.4.2015 MN Potilastiedot 

Potilastietoihin on voitava liittää ja tallentaa 

eläimen kronologinen käyntikohtainen 

historia, konsultointiedot ja 

asiakaskommunikaatio.  (sisältäen 

tutkimustiedot, laboratorio-ja 

kuvantamistallenteet, diagnoosi, 

toimenpiteet ja operaatiot, käytetyt lääke- ja 

hoitoaineet ja tiedot, sekä maksutapahtumat 

)niiden annostusperusteista, hoito-ohjeista 

ja määrätyistä lääke- ja hoitoaineista. *GVP 

32 13.4.2015 MN Potilastiedot 
Järjestelmään on voitava tallentaa eläimen 

paino ja sen kehitys ajan funktiona. 

33 13.4.2015 MN Potilastiedot 

Potilastietoihin on voitava liittää 

erityistietoja, jotka vaikuttavat hoitoon. 

Nämä tiedot on esitettävä korostettuna 

potilaan tiedoissa. 

34 13.4.2015 MN Potilastiedot Potilas on voitava liittää asiakkaaseen. 

35 13.4.2015 MN Potilastiedot 

Eläimen tietoja on voitava muokata, lisätä 

tai poistaa. Muutokset on arkistoitava 

historiaan.  
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36 13.4.2015 MN Potilastiedot 
Eläin on voitava poistaa näkymästä. 

Poistettu eläin on arkistoitava historiaan. 

37 13.4.2015 MN Potilastiedot 
Potilaan tietoihin on voitava liittää 

vakuutustiedot. 

38 13.4.2015 MN Potilastiedot 
Potilaan tietoihin on voitava liittää 

mikrosirunumero. 

39 13.4.2015 MN Potilastiedot 
Potilastietoja on voitava hakea 

monihakumenetelmällä. 

40 13.4.2015 MN Asiakastiedot 
Asiakkaan tiedot on voitava tallentaa 

järjestelmään (yritys).  

41 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Haltijan henkilötiedot on voitava tallentaa 

järjestelmään tietosuojan edellyttämällä 

tavalla. * EU 

42 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Haltijan yhteystiedot on voitava tallentaa 

järjestelmään tietosuojan edellytämällä 

tavalla. * EU 

43 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakkaan henkilötiedot on voitava 

tallentaa järjestelmään tietosuojan 

edellyttämällä tavalla. * EU 

44 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakkaan yhteystiedot on voitava tallentaa 

järjestelmään tietosuojan edellyttämällä 

tavalla. *EU 

45 13.4.2015 MN Asiakastiedot 
Asiakkaan tietoihin on voitava tallentaa 

tieto ensisijaisesta yhteydenottotavasta. 

46 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakaskommunikaatio on voitava aloittaa 

suoraan asiakkaan yhteystiedoista (e-mail, 

tekstiviesti, internetpuhelu) 

47 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakkaan tietoihin on voitava tallentaa 

erityishuomioita esimerkiksi toive 

hoitavasta lääkäristä.  

48 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakkaan tietoihin on voitava tallentaa 

tieto mahdollisesta alennus- tai 

maksukäytännöstä.  

49 13.4.2015 MN Asiakastiedot Asiakkaalle on voitava lisätä uusi eläin.  

50 13.4.2015 MN Asiakastiedot 

Asiakkaan tiedot on voitava muokata, lisätä 

tai poistaa. Muutokset on arkistoitava 

historiaan. 

51 13.4.2015 MN Asiakastiedot 
Asiakkaan tietoihin on voitava lisätä 

kommunikaatiohistoria. 

52 13.4.2015       

53 13.4.2015 MN Tutkimus 
Potilastietoihin on voitava liittää yksilöidyt 

tutkimusten tiedot. 

54 13.4.2015 MN Tutkimus 
Potilastietoihin on voitava liittää yksilöidyt 

kliinisen tutkimuksen tiedot.  

55 13.4.2015 MN Tutkimus 
Tutkimustietoihin on voitava liittää 

yksilöidyt laboratoriotutkimustiedot.  

56 13.4.2015 MN Tutkimus 
Tutkimustietoihin on voitava liittää 

yksilöidyt kuvaantamistutkimustiedot.  

  13.4.2015       
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57 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on voitava syöttää 

yksilöidyt tutkimusten tiedot. 

58 13.4.2015 MN Laboratorio 

Laboratoriotietoihin on luotava API 

rajapinta yksilöityjen tutkimusten tilausta 

varten ulkopuolisilta laboratoriotaloilta.  

59 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotiedoista on voitava tehdä tilaus 

laboratoriotutkimuksesta. 

60 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotiedoista on voitava 

vastaanottaa laboratoriotutkimuksia.  

61 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoritietoihin on luotava liityntä 

IDEXX laboratorioon. 

62 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on luotava liityntä 

LABOKLIN laboratorioon.  

63 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on luotava liityntä Scill 

laboratoriodiagnostiikkaohjelmistoon. 

64 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on luotava liityntä 

muihin johtaviin laboratorioihin. 

65 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on voitava luoda 

laboratoriolaiteyhteys. 

66 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on voitava luoda 

laboratoriopaneeleja. 

67 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotietoihin on voitava luoda 

laboratorioanalyysejä.  

68 13.4.2015 MN Laboratorio 

Laboratoriotiedoissa on voitava esittää 

yksittäiset tutkimukset ja niiden tulokset 

sekä käytetyt yksiköt ja viitearvot.  

69 13.4.2015 MN Laboratorio 

Laboratoriotiedoissa on voitava esittää 

yksittäiset viitearvot eläinlaji ja 

rotukohtaisesti.  

70 13.4.2015 MN Laboratorio 
Laboratoriotutkimuksia on voitava 

muokata, lisätä ja poistaa.  

71 13.4.2015 MN Laboratorio 

Laboratoriotutkimusten poikkeaminen 

viitearvoista on esitettävä selvästi 

esimerkiksi värikoodilla. 

72 13.4.2015 MN Kuvantaminen 
Kuvantamistietoihin on voitava liittää 

yksilöidyt tutkimusten tiedot. 

73 13.4.2015 MN Kuvantaminen 

Kuvantamistiedostojen liittämiseksi  

DICOM standardin mukainen 

liityntärajapinta. 

74 13.4.2015 MN Kuvantaminen 
Kuvantamistietojen liittämiseksi PACS 

mukainen liityntärajapinta. 

75 13.4.2015 MN Kuvantaminen 
Kuvan liittämiseksi digitaalisten 

kameroiden rajapinnat. 

76 13.4.2015 MN Kuvantaminen 
Kuvien ja kuvantamistietojen arkistointiin 

on voitava tarjota kuvaarkisto. 

77 13.4.2015 MN Diagnoosi 
Tietoihin on voitava lisätä diagnoosi 

kirjoittamalla. 

78 13.4.2015 MN 
Diagnoosiluettel

o 

Tietoihin on voitava lisätä diagnoosi 

noutamalla. 
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79 13.4.2015 MN 
Diagnoosiluettel

o 

Diagnoosiluettelolle on voitava luoda suora 

päivitettävä yhteys johtaviin 

diagnoosiluettelojen tarjoajiin. 

80 13.4.2015 MN 
Diagnoosin 

tekeminen 

Diagnoosin tekemiselle tutkimuslöytöjen 

perusteella on voitava esittää järjestelmä. 

81 13.4.2015 MN Diagnoosihaku 

Diagnoosia on voitava hakea 

latinankielisellä diagnoosinimellä 

monihakumenetelmällä. 

82 13.4.2015 MN 
Hoitotoimenpitee

t 

Hoitotoimenpiteille on voitava esittää 

parhaiden käytäntöjen mukaiset työnkulut 

ja menetelmät. 

83 13.4.2015 MN 
Hoitotoimenpitee

t 

Hoitotoimenpiteille on voitava kirjata 

parhaiden käytäntöjen mukaiset työnkulut 

ja menetelmät templateksi. 

84 13.4.2015 MN 
Hoitotoimenpitee

t 

Hoitotoimenpiteisiin on voitava liittää kuvia 

ja taulukoita. 

85 13.4.2015 MN 
Hoitotoimenpitee

t 

Hoitotoimenpiteille on voitava kirjoittaa 

tapahtumia ja kuvauksia yksittäisen 

hoitotilanteen yhteyteen. 

86 13.4.2015 MN 
Hoitotoimenpitee

t 

Hoitotoimenpiteisiin on voitava liittää 

kuvia, linkkejä ja dokumentteja. 

87 13.4.2015 MN Hoitojen seuranta 
Järjestelmän on mahdollistettava hoidon 

vaikuttavuuden arviointi ja seuranta. 

88 13.4.2015 MN Lääkitys 

Lääkityksen annostelu, varastointi, jakelu, 

kirjanpito, hinnoittelu ja raportointi on 

mahdollistettava niitä koskevien lakien 

mukaisesti. 

89 13.4.2015 MN Lääkitys Lääketiedot   http://www.vetidata.de/ 

90 13.4.2015 MN Lääkitys 

lääketiedot 

http://www.dimdi.de/dynamic/de/db/dbinfo/

index.htm 

91 13.4.2015 MN Lääkitys 

Lääketiedot   

http://www.bvl.bund.de/DE/05_Tierarznei

mittel/03_Tieraerzte/Tieraerzte_node.html 

92 13.4.2015 MN Lääkitys 

Lääketiedot 

https://portal.dimdi.de/websearch/servlet/Fl

owController/SwitchToAm#__DEFANCH

OR__ 

93 13.4.2015 MN Lääkitys 
http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/

_node.html 

94 13.4.2015 MN Lääkitys 
Liityntä Barsoi-liste on mahdollistettava, 

automaattisen päivityksen tuki.  

95 13.4.2015 MN Lääkitys 
Liityntä Delta-liste on mahdollistettava, 

automaattisen päivityksen tuki.  

96 13.4.2015 MN Lääkevarasto 

Lääkevaraston kirjanpitoa on tuettava. 

Lääkkeiden määrä, varastoraja min/max, 

hälytykset, viimeisen käyttöpäivän tiedot. 

97 13.4.2015 MN Huumekirjanpito 

Huumeaineiksi luokiteltavien lääkkeiden 

käyttö on dokumentoitava ja raportoitava 

automaattisesti lain mukaisin toimenpitein 
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ja tiedoin. 

98 13.4.2015 MN Tarvikkeet 

Yhteydet eri palveluntarjoajiin ja 

tavarantoimittajiin on mahdollistettava 

avoimen rajapinnan avulla. 

     

99 13.4.2015 MN Hoito-ohjeet 
Hoito-ohjeille on voitava kirjoittaa 

template. 

100 13.4.2015 MN Hoito-ohjeet 
Hoito-ohjeille on voitava kirjoittaa 

potilaskohtaisesti vapaata tekstiä. 

101 13.4.2015  MN Hoito-ohjeet Hoito-ohjeisiin on voitava liittää kuvia. 

102 13.4.2015 MN Ruoka 
Eläinravintotoimittajien tuotteet on 

käytettävissä järjestelmästä. 

    Hills, Eukanuba, Royal Canin, Vet-Consept 

103 13.4.2015 MN Laskutus GOT - lista 

104 13.4.2015 MN Laskutus  Laskutus, kirjanpito 

105 13.4.2015 MN Laskutus  Vakuutusyhtiöt 

106 13.4.2015 MN Laskutus  Maksutavat 

107 13.4.2015 MN Laskutus Lääkehintalista lisineen 

108 13.4.2015 MN Laskutus 
Suoramyynti ilman hoitotoimenpiteitä on 

oltava mahdollista. 

     

109 13.4.2015 MN Raportointi 
Raportit on voitava tulostaa pdf tai excel 

muodossa. (MAC?) 

110 13.4.2015 MN Raportointi 

Datan helppo siirto ulkoiseen järjestelmään 

laskutusta, kirjanpitoa, ilmoitusmenettelyjä 

varten on mahdollistettava. 

     

111 13.4.2015 MN Hinnastoraportti Hinnastoraportti 

112 13.4.2015 MN Hinnastoraportti 
Raporteista on voitava tulostaa 

hinnastoraportti 

113 13.4.2015 MN Hinnastoraportti 
Hinnastoraportti on voitava lajitella alv -

ryhmittäin. 

114 13.4.2015 MN Hinnastoraportti 
Hinnastoraportti on voitava lajitella 

tuoteryhmittäin.  

115 13.4.2015 MN Hinnastoraportti 
Hinnastoraporttiin on mahdollista liittää 

tuotteen kuvaus ja sisältö. 

     

116 13.4.2015 MN Kassaraportti 
Kassaraportti on voitava tulostaa 

raporteista.  

117 13.4.2015 MN Kassaraportti 
Kassaraportti on voitava siirtää ulkoiseen 

kirjanpito-ohjelmaan. 
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118 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Raporteista on voitava tulostaa 

laskutusraportti. 

119 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Talousraportit on voitava siirtää ulkoiseen 

kirjanpito-ohjelmaan. 

120 13.4.2015 MN Laskutusraportti 

Taloustapahtumat on voitava siirtää 

automaattisesti ulkoiseen kirjanpito-

ohjelmaan. 

118 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Laskutus on voitava siirtää ulkoiseen 

laskutukseen.  tvHeide, tvElze. 

119 13.4.2015 MN Laskutusraportti 

Laskutustapahtumat on voitava siirtää 

automaattisesti ulkoiseen 

laskutusohjelmaan. 

120 13.4.2015 MN Laskutusraportti 

Talousraportit on voitava siirtää DATEV-

export rajapinnan avulla toiseen 

järjestelmään. 

121 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Laskutusraportti on voitava lajitella 

hakusanan mukaan. 

122 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Laskutusraportti on voitava valita 

ajanjaksolle.  

121 13.4.2015 MN Laskutusraportti 
Laskutusraportti on voitava eritellä 

tulosyksikön, osaston, henkilön mukaan.  

     

122 13.4.2015 MN Maksut 
Raporteista on voitava tulostaa 

maksuraportti. 

123 13.4.2015 MN Maksut 
Maksuraportti on voitava eritellä 

maksutapojen mukaan.  

124 13.4.2015 MN Maksut 
Maksuraportti on voitava luoda 

tulosyksikkö, osasto ja henkilökohtaisesti. 

125 13.4.2015 MN Maksut 
Maksuraportti on voitava luoda valitulle 

aikavälille. 

126 13.4.2015 MN Maksut 
Maksuraportti on voitava luoda 

vakuutusyhtiömaksuista.  

     

127 13.4.2015 MN Toimenpiteet 
Toimenpiteistä on voitava luoda raportteja 

halutuilla, vapaasti valittavilla määreillä.  

128 13.4.2015 MN Toimenpiteet 

Toimenpiteistä on voitava luoda raportteja 

yksikkö, osasto ja yksilön tekemien 

toimenpiteiden perusteella. 

129 13.4.2015 MN Toimenpiteet 
Toimenpiteistä on voitava luoda raportit 

valitulle aikavälille. 

     

130 13.4.2015 MN Henkilöstö 
Työaikaraportti on voitava luoda valitulle 

aikavälille. 

     

131 13.4.2015 MN Lääkeaineet Lääkeaineiden käyttö on voitava raportoida. 

132 13.4.2015 MN Lääkeaineet TÄHÄV $13 a4 (eläimet elintarvikkeiksi) 

133 13.4.2015 MN Lääkeaineet Opiaattilista  
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134 13.4.2015 MN Lääkeaineet Lääkkeeksi valmistaminen. 

135 13.4.2015 MN Lääkeaineet Ruokintalääkkeet 

     

136 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 

Integrointi VIT-Tierdaten databaseen 

(hyötyeläimet) 

137 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 
Agrocom.RIND 

138 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 
Superkuh 

139 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 
Mutterkuh 

140 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 
dsp-Agrosoft Herde 

141 13.4.2015 MN 
Integroinnit 

lääkeaineraportit 
HIT 

     

142 13.4.2015 MN Viestintä 
Tekstiviestien lähettäminen suoraan 

järjestelmästä on oltava mahdollista. 

143 13.4.2015 MN Viestintä 
E-mailien lähettäminen suoraan 

järjestelmästä on oltava mahdollista. 

144 13.4.2015 MN Viestintä 
Puheluiden tekeminen suoraan 

järjestelmästä on oltava mahdollista. 

     

145 13.4.2015 MN Tutkimukset 
Tutkimuksista on voitava luoda raportti 

tietylle aikavälille.  

     

146 13.4.2015 MN Varasto 
Varastoraportti on voitava luoda tietylle 

aikavälille.  

147 13.4.2015 MN Varasto 
Varastoraportti on voitava luoda tietylle 

varastonimekkeelle.  

148 13.4.2015 MN Varasto 
Varastossa olevista tuotteista on voitava 

pitää kirjaa jokaiselle tuotteelle erikseen.  

149 13.4.2015 MN Varasto 

Varastossa oleville tuotteille on voitava 

asettaa minimirajat tilaukseen keräilyä 

varten. 

     

150 13.4.2015 MN Asetukset Tulosyylista 

151 13.4.2015 MN Asetukset Lääkelista 

152 13.4.2015 MN Asetukset Diagnoosilista 

153 13.4.2015 MN Asetukset Tarvikkeet 

154 13.4.2015 MN Asetukset Eläinruoat 

155 13.4.2015 MN Asetukset Laboratoriopaneelit 

156 13.4.2015 MN Asetukset Laboratorioanalyysit 
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157 13.4.2015 MN Asetukset Tutkimusohjeet 

158 13.4.2015 MN Asetukset Toimenpidelista 

159 13.4.2015 MN Asetukset Toimenpideohje 

160 13.4.2015 MN Asetukset Hoito-ohjeisto 

161 13.4.2015 MN Asetukset Eläinlajit 

162 13.4.2015 MN Asetukset Eläinrodut 

163 13.4.2015 MN Asetukset Organisaatio ja henkilöstö 

164 13.4.2015 MN Asetukset Viestipohjat 

165 13.4.2015 MN Asetukset Laskutuspohjat 

166 13.4.2015 MN Asetukset Muistutukset 

167 13.4.2015 MN Asetukset Käynnin syyt 

168 13.4.2015 MN Asetukset Online varaukset 

169 13.4.2015 MN Asetukset Import 

170 13.4.2015 MN Asetukset Export 

171 13.4.2015 MN Konsultaatiot Valitut tiedot on voitava kerätä ja jakaa. 

172 13.4.2015 MN Hakutoiminnot Monihakutoiminnot on mahdollistettava. 

173 13.4.2015 MN Tiedon saatavuus 
Tiedon on oltava saatavissa kaikille 

oikeutetuille. 

174 13.4.2015 MN 
Tiedon 

siirtäminen 
Valitut tiedot on voitava lähettää eteenpäin. 

175 13.4.2015 MN 
Tiedon 

jakaminen 

Valitut tiedot on voitava jakaa valitulle 

kohderyhmälle. 

176 13.4.2015 MN 
Tiedon 

hyödyntäminen 

Valittuja tietoja on voitava yhdistää ja 

analysoida uuden tiedon luomiseksi.  

     

177 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Asiakkaan tulee olla mahdollista päästä 

katsomaan potilaan (eläimen) tietoja. 

178 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Asiakkaan tulee voida liittää potilaan 

(eläimen) tietoihin potilaan kuva. 

179 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Asiakkaan tulee voida liittää potilaan 

tietoihin painon päivitystietoja. 

180 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Asiakkaan tulee voida pitää 

lääketieteellisistä tiedoista erillään eläimen 

hoitopäiväkirjaa. 

181 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Hoitopäiväkirjaan tulee voida merkitä 

ruokailut ja syödyt määrät ja aineet, annetut 

lääkitykset tai hoidot, liikunta, liityntä 

elektronisiin laitteisiin ja niiden tarjoamiin 

sovelluksiin rajapinnan avulla. 

182 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Eläinlääkärin on voitava kohdistaa 

asiakkaalle markkinointitoimenpiteitä 

asiakasliitynnän kautta. 
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183 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Eläinlääkärin on voitava kohdistaa 

asiakkaalle ja potilaalle hoito-ohjeita 

asiakasliitynnän kautta.  

184 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Eläinlääkärin on voitava kohdistaa muuta 

viestintää asiakkaalle asiakasliitynnän 

kautta. 

185 13.4.2015 MN 
Asiakassuhdehall

inta 

Asiakasliitynnän kautta on voitava luoda 

yhteisöjä tiettyyn tapahtumaan liittyen. 

Esimerkiksi lääkärin kaikki lonkkapotilaat, 

diabetespotilaat, sydänpotilaat tms 

vertaisryhmätoiminta. 

          

186 13.4.2015 MN Mainonta 
Palveluntarjoajien on mahdollista liittää 

asiakasportaaliin mainontaa.  

 


